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CUNHA JÚNIOR, Elias Paulino da. Surdos Professores: A Constituição de 
Identidades por meio de Novas Categorias pelo Trabalho em Territórios 
Educativos. 2022 Tese (Doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem) 
– Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022.  
 

RESUMO 

 

Esta obra se organiza como uma discussão teórica sobre a realidade de professores 
Surdos no contexto atual. Focaliza uma teorização sobre a constituição desses 
trabalhadores a partir do viés da Linguística Aplicada. Nesse sentido, a perspectiva da 
dialética em Marx (1857, 1858, 2011) e Engels (1974) (tese, antítese, síntese), 
transportada para a metodologia de nossa produção, em rigor científico, dará melhor 
compreensão do perfil de professor. Assim, tese, entendida como a prática educativa 
sob a ótica ouvinte naquilo que já está posto como modelo ideal a ser seguido, tanto no 
aspecto social, cultural, econômico, político como na mentalidade atrelada às 
condicionantes da realidade educativa e nas produções acadêmicas; antítese, como 
divergência, do que está posto pelo viés de professores ouvintes, em contradição com a 
realidade cultural e linguística de professores Surdos, para reajuste e mudança de 
mentalidade por meio de embate e modulações nas relações de produções dos processos 
educativos, sobretudo, para se buscar novos caminhos, e, síntese, a urgência de 
legitimação de nova categoria de trabalhadores de reconhecimento em loci educativos, 
em superação da tese inicial. Entendemos que essa metodologia traz sustentação para as 
nossas justificavas para que os procedimentos reflexivos possibilitem relações 
pertinentes com a Linguística Aplicada. Essa realização recupera conceitos sobre: 
Território, Fronteiras, Espaços, Lugar, Mobilidade, para defender a situacionalidade de 
professores Surdos. Além disso, lança mão dos conceitos de Identidade, para defender 
as Identidades de professores Surdos não como modulações, mas enquanto categoria de 
Surd@s Professores para a legitimidade pelo trabalho educativo. Finalmente, recupera 
os conceitos que envolvem o processo linguístico: Monoglossia; Heteroglossia; 
Bilinguísmo; Diglossia; Língua Adicional; Multilinguísmo; Translinguagem e 
Repertório Linguístico. Assim também o Processo Pedagógico: Alfabetização; 
Letramento; Multiletramentos; Multimodalidade; Multiculturalismo; Língua Adicional 
Pedagógica e Repertório Pedagógico. O papel da constituição desses 
Indivíduos/Sujeitos, Surd@s Professores, consubstanciados em Contexto(s) 
Pedagógico(s) e em Identidades Linguísticas, está explicitado por meio dos aparatos de 
significação e dos impactos nas formas como eles foram/são, historicamente, 
marginalizados. Por isso esta obra aponta caminhos para uma análise de contextos de 
ação de Surd@s Professores e das formas como suas práticas poderão ser interpretadas.  

 

Palavras-chave: Professor Surdo. Linguística Aplicada. Identidade(s). Trabalho 
Educativo. Linguístico-Pedagógico. 
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CUNHA JÚNIOR, Elias Paulino da. Deaf Teachers: The Constitution of Identities 
through New Categories for Work in Educational Territories. 2021. Thesis (PhD in 
Applied Linguistics and Language Studies) – Pontifical Catholic University of São 
Paulo, São Paulo, 2021. 

 

ABSTRACT 

 
This work is organized as a theoretical discussion about the reality of Deaf teachers in 
the current context. It focuses on a theorization on the constitution of these workers 
from the bias of Applied Linguistics. In this sense, the perspective of dialectics in Marx 
(1857, 1858, 2011) and Engels (1974) (thesis, antithesis, synthesis), transported to the 
methodology of our production, in scientific rigor, will give a better understanding of 
the teacher profile. Thus, thesis, understood as the educational practice from the 
listener's perspective in what is already established as the ideal model to be followed, 
both in the social, cultural, economic, political aspect, as well as in the mentality linked 
to the conditions of the educational reality and in academic productions; antithesis, as a 
divergence, of what is posed by the bias of hearing teachers, in contradiction with the 
cultural and linguistic reality of Deaf teachers, for readjustment and change of mentality 
through clash and modulations in the relations of productions of educational processes, 
above all, to to seek new paths, and, in synthesis, the urgency of legitimizing a new 
category of workers of recognition in educational loci, in overcoming the initial thesis. 
We understand that this methodology supports our justifications for reflective 
procedures to enable relevant relationships with Applied Linguistics. This achievement 
recovers concepts about: Territory, Borders, Spaces, Place, Mobility, to defend the 
situation of Deaf teachers. In addition, it makes use of the concepts of Identity, to 
defend the Identities of Deaf teachers not as modulations, but as evidence. as a category 
of Deaf@s Teachers for the legitimacy of educational work. Finally, it recovers the 
concepts that involve the linguistic process: Monoglossia; Heteroglossia; Bilingualism; 
Diglossia; Additional Language; Multilingualism; Translanguage and Linguistic 
Repertoire. So also the Pedagogical Process: Literacy; Literacy; Multiliteracies; 
Multimodality; Multiculturalism; Additional Pedagogical Language and Pedagogical 
Repertoire. The role of the constitution of these Individuals/Subjects, Deaf Teachers, 
embodied in Pedagogical Context(s) and in Linguistic Identity, is explained through the 
apparatus of meaning and impacts on the ways they were/are, historically, marginalized. 
Therefore, this work points out paths for an analysis of the contexts of action of Deaf 
Teachers and the ways in which their practices can be interpreted. 
 

Keywords: Deaf Teacher. Applied Linguistics. Identity(s). Educational Work. 

Linguistic-Pedagogical. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Ele se aproxima bem, para e me diz: “Mostre a língua!”. Mostro a língua e 
ele leva a mão ao bolso, tira um canivete, abre-o e põe a lâmina bem perto de 
minha língua. Ele diz: “Agora lhe cortaremos a língua”. Não ouso recolher a 
língua; ele se aproxima cada vez mais, até quase tocá-la com a lâmina. No 
último momento ele recolhe a faca e diz: “Hoje ainda não, amanhã”. Ele 
dobra o canivete e o guarda no bolso. 

Elias Canetti 

 

Diante dessa epígrafe literária, por Elias Canetti, extraída do livro A Língua 

Absorvida, a interpretação do canivete, a nosso ver, pode ser usada, metaforicamente, 

como comparação aos obstáculos interpostos à realidade Surda1 no âmbito econômico, 

social, cultural, educacional e escolar.  

Assim posto, a análise que trazemos diz respeito ao terrível poder da língua 

dominante sobre a cultura Surda, uma ameaça subentendida que se manifesta tanto pelas 

ações quanto pelas omissões no tocante às demandas Surdas, o que nos remete à 

analogia do “hoje ainda não, amanhã”. O posicionamento descrito, em determinada 

circunstância, não permite compartilhamento em consonância com o saber, pois se 

apropria de pseudo engajamento histórico para dominar por meio de argumentos e/ou 

monitorar aquilo que convêm, “escutar ou não o outro”, a saber, o Indivíduo/Sujeito2  

Surdo.  

 

 OBJETIVO GERAL 

 

Vale destacar que o nosso objetivo geral busca tratar do perfil do professor 

Surdo na Linguística Aplicada por meio de distintas disciplinas em diversos espaços de 

ensino, de reconhecimento e de valorização em sua própria formação acadêmica para a 

constituição de identidades por meio de novas categorias de trabalho em territórios 

educativos.  
                                                        
1 Convenção proposta por James Woodwars (1972) que diferencia o surdo com “s” minúsculo por sua 
condição audiológica de não ouvir, do Surdo com “S” maiúsculo como sendo um grupo particular de 
pessoas Surdas que partilham uma língua e uma cultura (WOODWARD, 1972, apud PADDEN, 
HUMPHRIES, 1988, p. 2). 
2 No decorrer desta obra usaremos, ambos os conceitos, Indivíduo e Sujeito, em maiúsculo, para dar 
ênfase à importância conceitual e contextual.  
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 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Com referência a seu objetivo específico, esta obra se organiza como uma 

discussão teórica sobre a realidade de professores Surdos no contexto atual. Focaliza 

uma teorização sobre a constituição desses trabalhadores a partir do viés da Linguística 

Aplicada e apresenta caminhos para legitimar uma nova categoria agora denominada de 

Surd@s Professores.  

 

 SINTAGMA SURD@S PROFESSORES 

 

Isso porque na palavra Surd@s, com o simbolo “@” conforme o contexto 

linguístico da Libras, os gêneros masculino e feminino vêm representados com essa 

simbologia em substituição à desinência de gênero (FELIPE, 2009). Por isso, utilizamos 

o sintagma Surd@s Professores para legitimar as identidades no tocante à categoria 

trabalho de Professor3; ou seja, Surd@s em respeito ao itinerário de vida, percepções de 

mundo; e Professores, em razão da escolha do trabalho educativo.  

 

 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Nesse sentido, a metodologia de pesquisa que utilizaremos nesta obra se 

processará por meio de análise teórica para repensarmos o perfil de professor em suas 

personificações como processo para novas reflexões sobre os contextos linguísticos em 

suas (res)significações, no sentido de compreender e/ou superar as contradições no 

âmbito educativo.  

Pretendemos confrontar estas ideias com a realidade posta sobre o perfil de 

professor nas desigualdades da prática de ensino no espaço educativo, tendo em vista 

                                                        
3 Nessa condição, aprofundaremos nos contextos apresentados, mais adiante, precisamente, nos capítulos 
Identidade do Professor; Professores Surdos; Categorias de Identidades de Surd@s Professores pelo 
Trabalho Educativo e Surd@s Professores em Categoria de Tabalho, em que a diferença de conceitos de 
Professores Surdos e Surd@s Professores está em evidência. 
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que ainda há uma minoria de Surd@s Professores lecionando4. Dessa forma, 

perceberemos as contradições que se estabelecem, dialeticamente.  

Quando mencionamos a forma dialética no processo da metodologia de pesquisa 

desta obra, temos como identificação e sustentação os escritos marxianos, ou seja, 

elaboração do próprio Marx5 e dos marxistas.  

Buscamos compreender como Marx aprofunda a Dialética de Hegel (1991), ou 

seja, como ele produz uma nova forma de pensar o destino humano. Pois, enquanto que 

para Hegel (1991) a mente era o que determinava o desdobramento da liberdade das 

pessoas, para Marx (1857, 1858, 1867, 2011), o determinante é a vida material. Nesse 

sentido, Marx (1857, 1858, 1867, 2011) e Engels (1974) apresentam uma dialética em 

torno da matéria, ou seja, o materialismo dialético e as condições materiais. Aqui está o 

método para se perceber e superar as contradições sociais e históricas, em processos que 

envolvem movimento e mudança, que por sua vez implicam contradições.  

Aranha e Martins (1993) nos alertam que,  

 

O costume de não pensar dialeticamente pode levar à dogmatização das leis 
da dialética privilegiando um saber teórico que é a negação da dialética. Se a 
relação teórica e práxis é uma relação dialética, a teoria não pode se constituir 
separadamente da prática que lhe dá o conteúdo para pensar, nem vice-versa 
(ARANHA; MARTINS, 1993, p. 90).  

 

Nesse sentido, a perspectiva da dialética em Marx (1857, 1858, 2011) e Engels 

(1974) (tese, antítese, síntese), transportada para a metodologia de nossa produção, 

dará melhor compreensão do perfil de professor. Assim, tese, entendida como a prática 

educativa sob a ótica ouvinte naquilo que já está posto como modelo ideal a ser seguido, 

                                                        
4 Com base no itinerário de vida, por conta da realidade encontrada nas visitas em instituições de ensino e 
conforme as percepções de mundo nos diversos ambientes educativos.  
5 Oportuno destacarmos que Karl Marx não escreveu um texto, propriamente, sobre metodologia, mas nos 
Grundrisse (1857-1858) faz análises sobre o método da economia política, que se estende nas obras de “O 
Capital: Contribuição a Critica da Economia Política” (1867). Nesse sentido, Marx (2011) adverte que, 
“O todo como um todo de pensamentos, tal como aparece na cabeça, é um produto da cabeça pensante 
que se apropria do mundo do único modo que lhe é possível, um modo que é diferente de sua apropriação 
artística, religiosa e prático-mental. O sujeito real, como antes, continua a existir em sua autonomia (...). 
Por isso, também no método teórico o sujeito, a sociedade, tem de estar continuamente presente como 
pressuposto da representação” (MARX, 2011, p. 55). Nessa direção, Frederico (2010, p. 1), nos esclarece 
que um “dos eixos centrais da metodologia de Marx é a ‘centralidade do presente’ para o conhecimento 
dos fenômenos históricos. Com essa expressão, entende-se a história como um processo em permanente 
desenvolvimento e o presente como momento privilegiado para se entender o passado”.    
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tanto no aspecto social, cultural, econômico, político como na mentalidade atrelada às 

condicionantes da realidade educativa e nas produções acadêmicas; antítese, como 

divergência, do que está posto pelo viés de professores ouvintes, em contradição com a 

realidade cultural e linguística de professores Surdos, para reajuste e mudança de 

mentalidade por meio de embate e modulações nas relações de produções dos processos 

educativos, sobretudo, para se buscar novos caminhos; e síntese, a urgência de 

legitimação de nova categoria de trabalhadores, Surd@s Professores para o 

reconhecimento em loci educativos, em superação à tese inicial.  

Essa metodologia traz sustentação para as nossas justificavas de modo que os 

procedimentos reflexivos possibilitem relações pertinentes com a Linguística Aplicada. 

Desta forma, precisamos compreender que todo o processo de produção para se 

concretizar esta obra, foi se entrelaçando por meio das leituras e das análises teóricas, de 

forma crítica, ou seja, não suavizadas, mas engajada e compromissada com a percepção 

de mundo do âmbito macro para o micro, ou vice-versa. Nessa direção, esse trabalho se 

apresenta como uma práxis transformadora para minimizar a opressão e a injustiça. 

Assim, Kincheloe e MClaren (1998, p. 308) dizem que, para quem desenvolve análise 

teórica é preciso “levar em conta todas essas dinâmicas cruciais para que seu trabalho 

auxilie na criação de um mundo mais justo, democrático e igualitário”.  

A Linguística Aplicada (LA) tem uma atitude transdisciplinar devido a sua 

preocupação com o social, sobretudo com o humano e, dessa forma, tem sido um 

componente fundamental para o processamento analítico sobre o modo como é 

desempenhada. Nesse sentido, repercute “no equacionamento de problemas de ordem 

educacional, social, política e até econômica” (CELANI, 2000, p. 19-20). 

   Com base na construção de contextos, esta obra permite compreender como a 

Linguística Aplicada rompe fronteiras e/ou problematiza essas fronteiras teóricas de 

modo a transpassar para outras áreas do conhecimento.  

 Portanto, segundo Kaplan (2010), a Linguística Aplicada é um processo 

dinâmico em constante mudança no sentido de que o produtor de pesquisa em sua 

análise teórica reconhece, na própria prática, os problemas relacionados às concepções 

linguísticas na vida do ser humano, mas mesmo assim busca compreendê-los para as 

devidas resoluções dento do contexto linguístico-cultural. 
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 Nessa direção, Liberali (2018) nos orienta a repensar a Linguística Aplicada em 

vários prismas, de modo a contemplar as preocupações que envolvem os professores em 

seu contexto de relações com a linguagem e a educação de modo entrelaçado.  

 Por meio dessas questões, sob a ótica da Linguística Aplicada e do Estudo da 

Linguagem, queremos compreender como as Identidades de Surd@s Professores vêm se 

constituindo por meio do trabalho educativo em exercícios na educação básica e 

superior. Nesse sentido, precisamos estabelecer novas características culturais, como 

desafios e superações aos padrões estabelecidos.  

Essa não é apenas uma esperança vazia, mas efetiva e concreta, para 

transformar, no âmbito do trabalho de compartilhamento coletivo, os 

Indivíduos/Sujeitos e todos os envolvidos no/e pelo espaço educativo, de modo a 

romper com as intencionalidades e o aprisionamento cultural que se manifestam de 

forma subliminar nas relações. 

Este pretexto serve tão somente para conceder espaço a um determinado público 

ou a um determinado interesse de produção acadêmica, seja de mídia ou de 

representação, por meio de eventos comemorativos ou temáticos, que convêm àqueles 

aos quais interessa manter a fala aprisionada e distante da liberdade subjetiva dos 

Indivíduos/Sujeitos.  

 

 NÃO SE TRATA DE SUBSTITUIR O “LUGAR DE FALA” 

 

Embora esta obra seja escrita por um autor Surdo, o que deve ser levado em 

consideração é o fato de que aqui, não se trata de substituir o lugar de fala, até porque na 

estrutura-conjuntura capitalista, que vivenciamos em caráter crítico, o lugar de fala pode 

ser considerado “uma prisão” na medida em que vem ofertado em desnivelamento 

cultural e social.  

Diante disso, oportuno trazer à luz a discussão sobre o lugar de fala, deixando 

bem claro que não se trata de uma afirmação de direito e nem personalidade civil, mas 

percepção para se entender como as contradições estão postas na perspectiva de análise, 

seja do Sujeito enquanto transformador de sua realidade, seja do Indivíduo, socialmente 
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estabelecido nas engrenagens burocráticas de “modo pacificador” ou pelo “talento 

individual”, como uma peça social. 

 

 EXPLICAÇÃO PRÉVIA 

 

Destarte, antes mesmo de adentrarmos no Foco da Pesquisa, torna-se oportuna 

nesta introdução a explicação prévia dos seguintes conceitos: Lugar de Fala: Ribeiro 

(2017), Senkevics (2017), Salgado e Gatti (2018), Pinho (2020); Totalidade e 

Totalização: Marx e Engels (2009), Lefbvre (1999), Santos (2017); Ricoueur (2010); 

Indivíduo: Plekhanov (1977), Elias (1994, 2006), Horkheimer e Adorno (1978); 

Lukács (2010), Sujeito: Chauí (1980), Marx e Engels (1974; 2009), Lukács (2010), 

Couto (2017), Lacan (2008); e Consciência: Marx (1973). Esses referenciais 

contribuirão para propiciar terreno fértil à interpretação de modo que o leitor venha a 

adquirir subsídios prévios do que será delineado em conexão ao desenvolvimento desta 

obra, a partir desses esclarecimentos.  

 

 “LUGAR DE FALA” 

 

Com o intuito de compreendermos criticamente a nomenclatura “lugar de fala” 

em suas contribuições e limitações, usamos como referência as observações de Djamila 

Ribeiro (2017), que traz a debate o tema sobre o Lugar de Fala no Feminismo Plurais. 

Nesse aporte, a preocupação da autora está em apresentar uma história que não seja 

contada no âmbito de quem venceu, mas de quem viveu e experimentou as agruras, de 

quem estava do outro lado.  

 Ribeiro (2017) adverte que precisamos estar atentos ao que diz Linda Alcoff 

quando pede para não olharmos apenas como o projeto de colonização tem criado essas 

identidades, mas sim como elas “têm sido historicamente silenciadas e desautorizadas 

no sentido epistêmico, enquanto outras são fortalecidas”. Nesse sentido, Ribeiro (2017) 

salienta que descolonizar epistemologicamente é oportuno à medida que apresenta a 
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identidade local para o conhecimento como processo de enfrentamento à lógica 

colonial.  

 Assim, é preciso compreender que as instituições estão postas no sentido de 

privilegiar ou oprimir a personificação identitária ante a relação de poder colonialista, 

constituída. Poder este, que às vezes, legitima certas identidades quando está na posição 

do colonizador. Não no sentido de fazer dessa relação de poder e identidade uma 

política reducionista, mas de entendê-la na articulação do poder de um grupo, em 

detrimento de outros, para obtenção de privilégios, diante de uma estrutura de opressão.  

 Como Ribeiro (2017) reconhece que o lugar de fala propriamente dito não tem 

uma epistemologia definida, ela trata da identidade como processo de reinterpretação e 

de análise para a compreensão e para definir o lugar de fala. Pois, segundo a autora, esse 

recorte 

 

(...) surge a partir da tradição de discussão sobre feminist stand point – em 
uma tradução literal “ponto de vista feminista” – diversidade, teoria racial 
crítica e pensamento decolonial. As reflexões e trabalhos gerados nessas 
perspectivas, consequentemente, foram sendo moldados no seio dos 
movimentos sociais, muito marcadamente no debate virtual, como forma de 
ferramenta política e com o intuito de se colocar contra uma autorização 
discursiva. Porém, é extremamente possível pensá-lo a partir de certas 
referências que vêm questionando quem pode falar (RIBEIRO, 2017, p. 33). 

 

 A preocupação de quem pode falar ou proceder advêm da necessidade de 

questionar e/ou retaliar o pensamento colonial em virtude da dominação pelo outro. 

Nessa direção, pensar como relação colonial/decolonial, a nosso ver, parece 

procedimento muito limitado, devido à complexidade histórica da constituição dessa 

relação e de sua legitimidade.  

 Em outro momento, Ribeiro (2017) toma como aporte a autora Collins para 

destacar que os acessos aos lugares de cidadania se dão nas condições sociais e não em 

experiências individuais.  

 

(...) Necessariamente, as narrativas daquelas que foram forçadas ao lugar do 
Outro, serão narrativas que visam trazer conflitos necessários para a 
mudança. O não ouvir é a tendência a permanecer num lugar cômodo e 
confortável daquele que se intitula poder falar sobre os Outros, enquanto 
esses Outros permanecem silenciados (RIBEIRO, 2017, p. 44). 
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 A experiência adquirida, quando conectada a outros fatores, potencializa as 

ferramentas necessárias às mudanças naquele território, espaço, lugar. Isso porque o que 

fica subtendido, se a consciência não florescer, é que basta pertencer a um grupo/étnico 

e/ou cultural e que isso já é o suficiente para ter o seu lugar de fala.  

Para Ribeiro (2017, p. 48), o “fundamental é que indivíduos pertencentes ao 

grupo social privilegiado em termos de locus social consigam enxergar as hierarquias 

produzidas a partir desse lugar e como esse lugar impacta diretamente na constituição 

dos lugares de grupos subalternizados”. 

 Diante dessas condicionantes, a autora reconhece que há lugares em que não é 

permitida a presença de certas pessoas por elas não terem a carga epistemológica 

acadêmica para representar ou estar presente, mas que o lugar de fala não se trata do ato 

de emitir as palavras, e sim de uma relação de poder, de hierarquização de saberes e de 

relação social.  

Embora o lugar não determine a consciência discursiva, segundo Ribeiro (2017), 

há que se questionar o “discurso autorizado e único que se pretende universal (...) para 

romper com o regime de autorização discursiva”. Daí, ser preciso compreender como, 

historicamente, as identidades vêm se constituindo, para que, na relação de embate 

social, haja lugar de consciência do local para a universalidade e vice-versa, não como 

uma homogeneidade, mas na heterogeneidade enquanto categoria de reconhecimento no 

âmbito estrutural e conjuntural. Na verdade, nosso posicionamento considera que as 

identidades não podem ser limitadas ao lugar de fala, porque a liberdade não pode ser 

singular. 

Embora, a autora compreenda ser preciso marcar o lugar de fala de modo que as 

reinvindicações possam fazer valer dentro da normalização hegemônica, a nosso ver, 

não é possível constituir a marcação do lugar enquanto pessoa ou reivindicações sem 

um projeto de reestruturação institucional que contemple a coexistência de uma nova 

categoria entre aquelas historicamente estabelecidas. Diante disso, identificamos um 

confronto entre a cidadania preterida e a cidadania pretendida, que nos leva a um debate 

estrutural e conjuntural. 

Em Senkevics (2017), encontramos o discurso sobre as armadilhas do “lugar de 

fala” para a politização do debate em torno da superação das desigualdades e para 
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desmistificar o que se convencionou chamar ativismo, inscrito no corpo, em atenção às 

agruras experimentadas, pelas minorias. 

 

Reconhecer seu “lugar de fala” tornou-se um dogma do ativismo político em 
contextos pós-modernos. Diz-se que cada um deve saber qual lugar ocupa na 
teia social e deduzir, a partir disso, quando ficar calado, quando consentir e 
quando reivindicar. Fruto de uma ênfase sobre as vivências individuais a 
partir da experiência com determinadas categorias sociais – entre as quais se 
destacam gênero, cor/raça e sexualidade – o “lugar de fala” tem sido tomado 
como uma estratégia política de peso nas sociedades contemporâneas 
(SENKEVICS, 2017, p. 1).  

 

Como o “lugar de fala” é, “quase sempre, compreendido como inscrito no 

corpo”, Senkevics (2017), questiona como ficaria a situação daqueles que não se 

encaixam nesse perfil. Nesse aporte, o autor vai delinear sobre seu próprio perfil, 

destacando a classe social a qual pertence, filiação, formação, para demonstrar que, 

embora ele pertença a “um lugar de fala privilegiado”, isso não pode se configurar 

como justificativa para considerá-lo reacionário. Assim, em que pese esse seu “lugar de 

fala” contribuir para formar sua visão de mundo, “menos perceptível, menos inteligível 

e não inscrito no corpo”, ninguém pode atribuir a outrem o seu “lugar de fala” como se 

fosse uma fórmula previamente elaborada. 

Outro aspecto importante a ser considerado na análise de Senkevics (2017) é a 

abordagem que o autor traz sobre o “lugar de fala” como “autoridade de fala”, “como se 

só quem vivesse uma experiência (no lugar subalterno) pudesse discutir aspectos que a 

circundam”.  

A questão fundamental apresentada por Senkevics (2017), quando se trata de 

“lugar de fala”, implica em não “ignorar o aspecto relacional da construção social das 

diferenças”. Tomando como base o racismo e as relações étnico-raciais, o autor 

desenvolve seu raciocínio dizendo que não há necessidade de ser negro para falar desses 

temas, pois essas questões envolvem outra dimensão “e também tocam as pessoas 

brancas, amarelas e de outras cores e raças”. 

Segundo Senkevics (2017), “nunca é demais reiterar: falar sobre algo ou alguém 

não significa falar em nome de algo ou alguém”. Além do mais, há que serem levadas 

em conta as “experiências individuais (o lugar subalterno), próprias de cada um”, 

“cadeirante, assexual”, etc, para avançar a uma “reflexão coletiva”, uma epistemologia 

do campo político. 
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Esse é um ponto importante, mas existem outros fatores quando se evidencia os 

“lugares de fala” sob o viés das categoriais sociais em seus embates militantes (sexo, 

gênero, cor, raça, etnia, origem regional, religião, orientação sexual). Assim,  

 
Por um momento, parece que os defensores do “lugar de fala” estão 
retomando uma essencialização das identidades que os próprios movimentos 
sociais, reforçados pelas tendências pós-modernas, tanto insistiram em 
desnaturalizar. Hoje, nenhum ativista, em sã consciência, dirá que as 
diferenças entre mulheres e homens, negros e brancos, são naturais. Dirão 
que são culturais; porém, irredutíveis. Ou, segundo a provocação de Antônio 
Flávio Pierucci (1999), saímos da diferença natural entre os sexos para 
a natural diferença entre as culturas. De uma naturalização de cunho 
biológico para outra de fundo cultural (SENKEVICS, 2017, p. 1). 

 

Nestes aspectos, no âmbito das identidades e culturas, para Senkevics (2017), há 

subentendida a ideia de que se “o sujeito é dotado da capacidade de descrever a 

totalidade das relações sociais e listar, como num ‘colar de contas’, seus pertencimentos 

inteligíveis” ele também, “é capaz de circunscrever o espaço social”.  

Essas observações, para Senkevics, são válidas, até onde se pode notar, pois 

evidenciam a contradição estabelecida pela política contemporânea na expressividade 

do “lugar de fala”, ou seja, se as diferenças são equivalentes à diversidade, em prol da 

democracia, por outro, fracassam na realização efetiva das formas de pertencimento, ao 

alocá-las ao mesmo “determinismo que historicamente se buscou combater”.  

Salgado e Gatti (2018), reconhecendo a complexidade do “lugar de fala” por 

conta dos efeitos que os discursos alheios, repercutidores, podem apresentar verdades 

diferentes, analisam o discurso apresentado no artigo “As armadilhas do ‘lugar de fala’ 

na política contemporânea”, do pesquisador Adriano de Souza Senkevics (2017). No 

entanto, antes de delinearem suas observações, os autores buscam explicar os motivos 

da escolha do texto apresentado por Senkevics:  

 
Importa dizer que Adriano Senkevics é autor do blog Ensaios de Gênero, no 
qual escreve sobre “política, educação e feminismo, lançando mão dos 
estudos de gênero para analisar diferentes aspectos da sociedade, sempre com 
um viés progressista a fim de contribuir em transformações sociais.” E que 
esta sua postagem é avalizada por uma importante instituição como o 
Geledés, que o republica. Esse enquadramento é decisivo, posto que “lugar 
de fala” é uma expressão que aparece sempre em contextos discursivos 
antidiscriminatórios, afirmativos da pluralidade e do direito à diferença. É 
nesse enquadramento que a postagem se autoriza – e possivelmente se 
legitima – para desenvolver os enunciados definidores de toda a 
argumentação (SALGADO; GATTI, 2018, p. 573). 
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 A partir daqui os autores expõem seus motivos discursivos sobre a noção de 

espaço público para saber em que lugares os embates são construídos para acomodação 

das vozes periféricas (ou de minorias) que, “em certos usos, assume traços de um poder 

que inibe ou interdita vozes outras”.  

 

Nos materiais que compõem o arquivo coletado, há recorrências que 
caracterizam uma espécie de sentido fundamental: o aspecto periférico (que 
coincide ou não com minorias já organizadas) da voz empoderada pelo uso 
do sintagma que, muito frequentemente produtor de um ethos discursivo 
combativo, busca oferecer esclarecimento sobre o que se entende ser 
desconhecido do outro e, então, é o relato de uma experiência pessoal que 
traz à luz verdades explicativas (SALGADO; GATTI, 2018, p. 572). 

 

Para Salgado e Gatti (2018, p. 574), o texto de Senkevics (2017), a quem os 

autores consideram progressista, “opera, de certo modo, uma denúncia das armadilhas 

que ‘lugar de fala’ pode impor: se somente X pode falar por X, logo teríamos uma 

ausência total de altruísmo, uma impossibilidade de a fala alheia ser solidária com as 

dificuldades de grupos estigmatizados”. 

Os discursos são estabelecidos por diferentes prismas levando-se em 

consideração a presentificação e/ou a posição social de quem é o(a) enunciador(a), “um 

homem branco mais velho”, ou “uma mulher negra mais jovem”, de quem, segundo 

Salgado e Gatti (2018), “o preconceito espera ignorância ou irracionalidade”. 

 

O texto “As armadilhas do ‘lugar de fala’ na política contemporânea”, ao 
enfrentar, já no título, uma discussão difícil, que pode ser entendida como 
recusa da legitimidade das lutas que constituíram essa noção, logo se firma 
numa filiação universalista, ao declarar em suas primeiras linhas que: 
“Reconhecer seu ‘lugar de fala’ tornou-se um dogma do ativismo político em 
contextos pós-modernos”, na medida em que “diz-se que cada um deve saber 
qual lugar ocupa na teia social e deduzir, a partir disso, quando ficar calado, 
quando consentir e quando reivindicar” (SALGADO; GATTI, 2018, p. 572- 
573).  

 

Portanto, os autores consideram que a presença da variação dos efeitos da 

verdade, hierarquizada, por assim dizer, vem permeada de disparidades, como é o caso 

da “recusa da legitimidade das lutas”. 
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Em abordagem crítica ao uso superficial do conceito de lugar de fala, o 

pesquisador Pinho (2020) não nega a importância do caráter revolucionário do lugar de 

fala, mas destaca que o termo vem sendo tratado, por vezes de maneira inconsequente 

por conta do desconhecimento, de muitos, de que o conceito não é apenas palavras, mas 

que foi concebido por vasto aporte teórico.  

 

Infelizmente, como em qualquer outra área de conhecimento, os amadores 
são os que comandam o jogo, definindo os contornos de tudo ao redor. 
Cheios de pressa, além de uma falta de cuidado fora do normal, oferecem um 
retrato bizarro das ciências sociais e humanas, assim como dos seus conceitos 
e critérios fundamentais, quase sempre distorcendo e simplificando a rede 
institucional de fundo (PINHO, 2020, p. 1). 

 

Antes de apresentar os motivos de suas críticas, Pinho (2020) perpassa pelo 

paradigma cartesiano, enfatizando o destaque que o modelo traz sobre a mente humana 

como transparente a si mesma e em suas interrelações. Destaca as críticas das ciências 

humanas, do século XIX, a esse modelo. Enaltece as contribuições da psicologia, no 

século XX, quando a mente perde a transparência e percebe-se a si mesma, sendo 

atravessada agora por outras dimensões. Enfatiza a importância do aporte teórico de 

Heidegger, numa espécie de neocartesianismo, onde o paradigma cartesiano é 

restabelecido, com contornos da experiência e da prática como critérios de acesso 

privilegiado ao mundo e ao Indivíduo/Sujeito, além de outras tendências. 

Na sequência de suas observações, Pinho (2020) apresenta seis motivos que o 

levaram “a suspeitar do uso irresponsável de conceitos como ‘lugar de fala’ ou frases 

como ‘precisamos ler autores negros’”. 

O primeiro diz respeito aos argumentos e teses dos defensores “revolucionários” 

que, segundo Pinho (2020), apresentam o “lugar de fala” como uma fronteira numa 

reprodução da experiência, fenomenológica, do acesso privilegiado ao mundo. Embora 

essas informações perpassem pelos espaços universitários, aulas, artigos, palestras, 

encontros, ainda que muitos não percebam seus contornos, elas são “acolhidas até 

mesmo por pessoas que jamais ouviram falar ou sequer leram os autores desse universo 

filosófico” (PINHO, 2020, p. 1). 
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 No segundo motivo, Pinho (2020) reconhece a importância do conceito da 

experiência pela transparência em si mesma, mas enfatiza que ela acaba perdendo o seu 

brilho devido à forma exagerada do seu uso, como é o caso de se pensar que 

 

(...) um filósofo negro supostamente capta melhor o racismo do que um 
branco por conta da EXPERIÊNCIA do racismo, indicando que o indivíduo 
possui um acesso privilegiado a si mesmo e aos outros que compartilham 
desse pacote experiencial. Mais uma vez entendemos a experiência como um 
passaporte confiável de contato com a realidade, uma ponte direta ao meu 
universo interior, assim como ao mundo externo (PINHO, 2020, p. 1).  

 

O terceiro motivo diz respeito à compreensão, que muitos têm, ao lerem autores 

negros, achando que vão entender conceitos como “lugar de fala” e, segundo Pinho 

(2020), confundem epistemologia (verdades/falsidades) e ética (inclusão, democracia, 

respeito). Portanto, a premissa restante é uma proposição em que Pinho (2020) 

consegue compreender que “ser um escritor negro, vítima de racismo, não faz dele mais 

ou menos verdadeiro, embora potencialize a diversidade do espaço acadêmico e seja 

indispensável na criação de um ambiente mais plural e acolhedor”. Além disso, 

 

(...) experiência não é um critério tão confiável assim, principalmente por 
conta de seu nível de opacidade, conveniência e até conservadorismo. Se ela 
fosse tão autotransparente, e tão confiável, ninguém precisaria de psicólogos 
e psicanalistas. A existência desses profissionais sinaliza o fato de que o 
campo das experiências não é um terreno tão óbvio, claro e seguro como 
muitos acreditam (PINHO, 2020, p. 1). 

  

No quarto motivo o autor enfatiza que essas frases e conceitos são usados como 

formas de anular o debate e a reflexão, pois “o debate acadêmico se reduz a 

argumentos Ad Hominem (do latim, “contra a pessoa”), quase sempre envolvendo o 

caráter do pesquisador e não aquilo que é dito e feito”. Daí a crítica que se faz a essa 

postura, considerada por Pinho (2020) “amadora, apressada e pouco científica”. 

No quinto motivo o autor critica a ideia de que “quem não tem a experiência das 

minorias (...) não tem direito a opinar ou sua opinião é deficiente, como se faltasse algo” 

(PINHO, 2020, p. 1). Nesse aporte, Pinho (2020) traça o perfil de alguns pensadores 
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históricos como exemplos para dizer que, embora suas experiências não se encaixassem 

com seu perfil, eles foram referências em seus escritos.  

Assim, Engels foi um empresário que escreveu sobre trabalhadores; Kafka, em 

“A Toca”, escreveu sobre a história de um animal, mas ele não era um animal; 

Dostoiévski, embora tenha escrito seu livro chamado “Bobok”, sobre pessoa no limbo 

logo após suas mortes, quando o fez, obviamente, não estava morto.   

Finalizando seus motivos, Pinho (2020) apresenta a ideia de que Indivíduos 

experimentam o mundo “enquanto negros” (gays, mulheres, trabalhadores etc.). Nesses 

casos, a experiência está em um nível pré-reflexivo e não conceitual, ou seja, de um 

jeito fragmentado. Porém, antes de o Indivíduo/Sujeito “ser negro”, “mulher”, “gay”, ou 

qualquer outro critério ou rótulo, ele se encontra em um mundo complexo e indefinido 

onde a experiência é vivida como um todo, como um conjunto de fatores, como uma 

rede de afecções. Levando isso em consideração, a “experiência do negro ou de ser 

negro”, pelo exercício político e ético a ele sobreposto, deve ser entendida a partir das 

novas possibilidades, considerando a essência ou a dimensão óbvia do mundo 

experiencial, de cada um.  

As identidades não são homogêneas, e dessa forma nem o próprio lugar de fala, 

de cada Indivíduo/Sujeito, é suficiente para romper com os problemas de hierarquização 

de saberes e de relação social. Por isso, o ato que comporta consciência da estrutura e 

conjuntura se torna oportuno para moldar o contexto de que se faz parte.  

Assim sendo, o Indivíduo/Sujeito não deve se limitar ao lugar social, numa 

demarcação inerte. Esse argumento conduz à reflexão de que a própria demarcação 

engendra fronteiras invisíveis que acirram o embate. Por conseguinte, o acirramento, 

dos embates causa a ruptura das desigualdades sociais por meio das transições, 

presentificação da consciência própria, de quem fala. Daí que, por mais que a concepção 

do lugar de fala venha impregnada do jargão: “ninguém pode falar por mim a não ser eu 

mesmo”, uma pesquisa acadêmica elaborada com seriedade de produção deve 

aprofundar seus questionamentos.  

A seguir essa ótica, sob o olhar do pesquisador, fica aqui como exemplo de 

reflexão a seguinte pergunta: Pode o pesquisador falar pelos pesquisados? A resposta 

sendo não, pela interferência do lugar de fala, então, como analisar as entrevistas e as 
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narrativas de vida? Dessa forma, naturalizar as argumentações das entrevistas e 

narrativas de vida sem articulá-las em criticidade, por conta do lugar de fala, pode 

descaracterizar o papel do pesquisador acadêmico. Por outro lado, se o pesquisador 

defender o lugar de fala, como fiel escudeiro, ele pode desconsiderar o contraditório. 

Sustentamos que o lugar de fala tem a sua importância, mas também apresenta 

suas limitações, pois não traz consigo todas as respostas. Desta forma, ele pode estar 

condicionado, apenas, a uma visão de totalidade e não de totalização. 

 

 TOTALIDADE E TOTALIZAÇÃO 

 

 Marx e Engels (2009), em A Ideologia Alemã, abordam totalidade, 

dialeticamente, ao tratar as relações reais (histórico/sociais) dos Indivíduos totalizando 

suas vivências com o meio concreto. 

 

Chegamos atualmente, pois, até o ponto em que os indivíduos precisam 
apropriar-se da totalidade existente de forças produtivas, não só para alcançar 
a atividade enquanto manifestação de si, mas simplesmente para assegurar a 
sua existência. Esta apropriação está condicionada, principalmente, pelo 
objeto a ser apropriado: pelas forças produtivas que se desenvolveram até 
formar uma totalidade e que existem apenas no interior do intercâmbio 
universal. (...) A apropriação de uma totalidade de instrumentos materiais de 
produção é, justamente por essa razão, o desenvolvimento de uma totalidade 
de capacidade nos próprios indivíduos (MARX & ENGELS, 2009, p. 103-
104). 

 

 Portanto, em Marx e Engels (2009), torna-se imprescindível entender que a 

atividade de cada Indivíduo não pode ser vista de forma isolada, mas em suas relações 

sociais e em adequação às características objetivas, intrínsecas aos meios de produção. 

Daí a compreensão da totalidade existente como condição à manifestação e a existência 

dos indivíduos. 

Para Lefebvre (1999), em A Revolução Urbana, a questão da totalidade pode ser 

entendida como categoria do pensamento e da existência como possibilidade em 

direcionamento à existência que, muitas vezes, se revela asfixiada, menosprezada, 

vulnerabilizada e/ou fragmentada. Instaura-se, a partir dessa determinação que, 
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A “totalidade” envolve a natureza e sua transformação, o homem e sua história, 
sua consciência e seus conhecimentos, suas ideias e ideologias. Ela é 
determinada como “esfera de esferas”, totalidade infinita de totalidades 
moventes, parciais, que se implicam reciprocamente em profundidade, dentro e 
pelos conflitos eles próprios. No limite, a totalidade do conhecimento 
coincidiria com a totalidade do universo. Objetividade e totalidade não podem 
se separar (LEFEBVRE, 1999, p. 26). 
 

 
 Nesse sentido, para Lefebvre (1974), “superar-se significa caminhar para o 

devir, para o homem total”, quando o Indivíduo se supera a si próprio, através da sua 

ação, do conhecimento, enquanto saber que adquire em individualidade (no decurso da 

vida) e em individualização (enquanto homem histórico). Nesse momento, há a 

superação da sobreposição e do conflito, imposto sobre ele, permeado por três aspectos 

ou elementos: natural (hereditariedade, raça, temperamento); refletido (cultura, 

educação, formação, experiência individual e social); ilusório (erro sobre si próprio, 

compensações morais, ideológicas etc.). 

Digamos que a totalização do conhecimento (Saber) é, por assim dizer, a 

totalização dos saberes de pessoas (Ser) de um dado tempo, que vale e se remete a este 

tempo, mas que não é eterno. Uma vez que essa tendência,  
 

(...) tomou uma forma definitiva na prática social, cada atividade humana busca 
o universal. (...) tende efetivamente para a totalidade. (...) entra em confronto 
com outras atividades. (...) tenta fazer delas suas subordinadas. (...) inventa 
táticas e estratégias. (...) se faz real por meio de obras, e cada obra é o resultado 
de uma totalização momentânea por meio da predominância de uma atividade 
particular (estética, jurídica ou legal, científica, filosófica, mesmo poética, ou 
através de jogos etc.) e consequentemente de uma representação particular ou 
tendência (LEFEBVRE, 2008, p. 185-186). 

 

Revela-se, nessas afirmações, a importância do estudo trazido por Lefevbre 

(2008) para se compreender como a atividade humana, mesmo diante da alienação que a 

tenta subordinar, em diferentes contextos (cultural, econômico, político e social), busca 

ser total, ou seja, em totalização.  

Para Santos (2017, p. 115), o caminho para entender como a totalidade se expõe 

é partir da realidade concreta de como ela se apresenta, ou seja, “uma totalidade 

empírica”, suas “formas de aparência, suas metamorfoses e suas implicações”, no 

espaço constituído. Deste modo será importante reexaminar a relação entre o universal e 
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o particular, incluindo aí, indiscutivelmente, o “papel dos eventos e da divisão do 

trabalho”. 

 Adentrando na análise filosófica da ideia de totalidade, de que todas as coisas 

presentes no universo formam uma unidade, Santos (2017) vai dizer que as partes que 

formam a totalidade não bastam para explicá-la porque é a totalidade que explica as 

partes, pois ela é fruto de um movimento de transformação que gerarão outras partes 

diferentes. Neste sentido, o todo é maior que as partes.  

 Assim, no exemplo, de uma determinada sociedade, trazido por Santos (2017, p, 

116), quando ocorre mudança na sociedade, muda também, “em qualidade e 

quantidade”, a agregação de “suas funções”. “Tais funções se realizam onde as 

condições de instalação se apresentam como melhores”. Em outra definição: “A 

totalidade é a realidade em sua integridade”, ou seja, em sua plenitude, naquilo que 

envolve tanto as coisas existentes quanto os Indivíduos/Sujeitos, em suas relações, 

diante do contexto conjuntural e estrutural. Embora seja a “totalidade do todo que 

buscamos”, é preciso levar em conta, a ocorrência do processo de cisão, em seu interior, 

pois, 

 

(...) a totalidade é uma realidade fugaz que está sempre se desfazendo para 
voltar a se fazer. O todo é algo que está sempre buscando renovar-se, para se 
tornar, de novo, um outro todo. (..) A propósito da totalidade, Merleau-Ponty 
nos alerta para os riscos de trabalharmos com uma totalidade confusa, porque 
vazia. Wittgenstein (1961,4, 462) chama a atenção para os perigos de uma 
totalidade tautológica, em que as relações representacionais se cancelam 
mutuamente, porque sem referência à realidade (SANTOS, 2017, p. 117). 

 

 Nessa abordagem do processo de cisão da totalidade, Santos (2017) reconhece 

que, assim como o conhecimento pressupõe análise, a análise pressupõe a divisão e isso 

é um processo que devemos levar em consideração, uma vez que é inerente ao processo 

histórico experimentado. Assim, toda totalidade é incompleta. Portanto, “pensar em 

Totalidade, sem pensar na sua cisão é como se a esvaziássemos de movimento”. 

(SANTOS, 2017, p. 118). 

 Quando Santos vai abordar a questão da totalidade e totalização ele retoma 

Sartre, mas deixa bem claro que esse conceito não foi invenção de Sartre (1968), pois 

apesar de sua distinção ser trazida por Lefebvre (1955), a palavra já havia sido usada 
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por Proudhon (1843); porém, foi em Sartre, que esses conceitos foram, 

pormenorizadamente, elaborados. 

 Deste modo, é preciso diferenciar a “totalidade produzida” e a “totalidade em 

produção” (SANTOS, 2017, p. 119), embora coexistam em mesmo tempo e mesmo 

contexto. Dessa concorrência o que nos interessa é entender que a totalidade é 

incompleta, por estar em um constante processo de totalização, em constante 

movimento. Esse constante movimento, Sartre (1968) define como a totalidade 

buscando totalizar-se para se tornar “totalização”. 

 Santos (2017) vai retomar Sartre, novamente, para dizer que:  

 

Se o ser é a existência em potência, segundo Sartre, e a existência é o ser em 
ato, a sociedade seria, assim, o Ser e o espaço, a Existência. É o espaço que, 
afinal, permite à sociedade global realizar-se como fenômeno. Assim, o 
espaço, é, antes do mais, especificação do todo social (SANTOS, 2017, p. 
119). 

  

Nas circunstâncias acima delineadas, podemos considerar que o Ser, 

Indivíduo/Sujeito, em sociedade, empreende suas realizações de afirmação cultural e 

linguística, no espaço educativo, simbolizando o chão, o lugar de existências das 

práticas pedagógicas, de sua totalização, enquanto aquisição de conhecimento e aporte 

cognitivo, um processo, um realizar-se como fenômeno. Portanto, precisamos entender 

totalidade e totalização em processo dialético, pois cada totalização cria novos 

Indivíduos/Sujeitos que irão conduzir-se da velha à nova totalidade no processo do 

conhecimento do todo. 

Para Ricoueur (2020), as dinâmicas do acontecer permitem uma visibilidade 

maior da presentificação do Sujeito atuante. A questão do tempo, que remete ao 

passado, presente e futuro, nos faz pensar na questão da totalização como sendo fruto de 

uma mediação entre as expectativas passadas e o que ocorre de prático, no presente. 

Expectativa e memória são apreendidas com o tempo, na mediação da consciência 

histórica e iniciativa do Sujeito atuante, sob o viés de uma condição de reciprocidade, 

em expectativas mútuas.  

Portanto, consideramos o lugar de consciência como processo histórico, em 

diferentes contextos e identidades, pois, a nosso ver, isso não acontece com o lugar de 
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fala na medida em que a ação do Indivíduo/Sujeito tende a ser dicotomizada nas 

relações que ele estabelecem. Por isso mesmo, para delinearmos um quadro coerente do 

desenvolvimento desse processo devemos considerar o lugar de consciência6 e não o 

lugar de fala. 

 Qualquer um é livre para falar em tempo, espaço, lugar, ou outro assunto que 

convém mencionar; contudo, as posições divergem quanto à regularidade do processo. 

A questão está em como moldar a realidade institucional política para o coletivo, de 

modo que não fique apenas no ponto de vista individual e/ou até mesmo em nome do 

coletivo, como lugar de fala. 

Consideramos ser preciso levar em conta a consciência estrutural-conjuntural 

para não se correr o risco de ficar apenas nas reivindicações. Pois procrastinar esse 

processo não soluciona contradições mais amplas. Nessa direção devemos questionar 

qual o papel do Indivíduo e Sujeito. 

 

 CONDIÇÃO DE INDIVÍDUO 

 

Em se tratando de Indivíduo, Plekhanov (1977) em seu escrito O Papel do 

Indivíduo na História adverte que, se uma pessoa tem dúvida que o seu esforço o torna 

agente de suas ações e acredita que as coisas vão acontecer sem que ela precise fazer 

esforço algum, essa pessoa está predisposta à não atividade, ou seja, à inatividade, e por 

isso tende a se acomodar. Entretanto, diz o autor, se, ao contrário daquele que tem 

dúvida, o Indivíduo tem certeza da sua empreitada, ele vai aplicar à sua atividade uma 

energia superior para alcançar seus objetivos. 

Para confirmar sua assertiva, Plekhanov (1977) apresenta vários personagens 

históricos que foram estimulados por uma força maior para agirem. Daí decorre, 

conforme o materialismo, que não existe oposição entre a liberdade e a necessidade. 

                                                        
6 Observar na Esquematização 13 - Dimensão da Consciência, Capítulo 4 - Lugar, como está delineada 
essa questão de totalidade e totalização, em processo dialético, onde o lugar de fala não pode ser sinônimo 
de Identidade ou de minorias, pois temos as Identidades e as identidades linguísticas. Por isso, torna-se 
oportuno, empreender um olhar mais amplo para superar essa visão limitada. Não somente pela 
totalidade, mas pela totalização em processo dinâmico. Assim, iremos compreender como essas relações 
se articulam em Verticalidade e Horizontalidade, em seus aspectos jurídicos (legais), institicionais, 
culturias, linguísticos, educativos, etc. 
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Nesse aporte, liberdade e necessidade são dois ângulos do mesmo processo. Portanto, 

segundo Plekhanov, 

 

Tudo depende do fato de a minha própria atividade constituir um escalão 
indispensável na cadeia dos acontecimentos necessários. Se a resposta é 
afirmativa, tanto menores serão as minhas hesitações e tanto mais eficazes os 
meus atos. Não há nada de surpreendente nisto: quando dizemos que um 
determinado indivíduo considera a sua atividade como um escalão necessário 
na cadeia dos acontecimentos necessários, afirmamos, entre outras coisas, 
que a falta de livre-arbítrio equivale para ele à total incapacidade de 
permanecer inativo e que essa falta de livre-arbítrio se reflete na sua 
consciência como forma da impossibilidade de atuar de um modo diferente 
daquele como atua (PLEKHANOV, 1977, p. 12-13). 

 

 É importante notar que, para Plekhanov (1977), a liberdade não se opõe à 

sujeição. O sentido de liberdade diz respeito a uma liberdade moral, em sentido interior 

à qual Plekhanov (1977, p. 20) denomina de “expressão consciente e livre da 

necessidade” diante dos “entraves morais que freiam a energia dos homens que não 

rompem com o dualismo”, ou seja, “entraves opressivos e vergonhosos”, diante das 

restrições. 

 A partir do rompimento desses entraves, o Indivíduo, por sua atividade 

consciente, “nasce para uma vida nova, plena”, que o possibilita ganhar maior energia e 

ter completa certeza da vitória. Isso ocorrerá se o Indivíduo acreditar que “nenhum 

obstáculo pode nem poderá impedi-lo daí em diante” a buscar seus objetivos. Assim, a 

liberdade não é o oposto da sujeição a algo.  

 Para assegurar sua observação, Plekhanov (1977) apresenta duas tendências de 

como interpretar a ação do Indivíduo na história. A primeira diz respeito às 

interpretações trazidas pelos idealistas que viam apenas as atividades dos grandes 

homens, estadistas, artistas criadores da sociedade, das leis e dos costumes etc. No 

segundo grupo, há uma tendência a negar, completamente, o papel do Indivíduo, 

dizendo que as coisas acontecem de forma natural.  

Vejamos que, embora exista a presença de uma tese e uma antítese no contexto 

delineado, nenhuma delas pode ser considerada verdadeira e/ou falsa uma vez que as 

duas são partes de uma verdade relativa, a caminho de uma síntese. A solução se 

estabelece no que traz o materialismo dialético, ou seja, no desenvolvimento das forças 
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produtivas como o motor ativo da transformação das relações sociais, diante das 

tendências, conservadoras e/ou revolucionárias, em geral. Em virtude disso, mesmo que 

o Indivíduo não consiga mudá-la sozinho, ele pode resolver e/ou acelerar esse processo, 

por conta dos problemas que foram colocados pelo próprio desenvolvimento anterior.  

Além dessa tendência geral, há, também, as particularidades históricas, culturais, 

políticas de cada Indivíduo como um subconjunto singular desse momento. Assim, “os 

indivíduos, graças a determinadas particularidades de seu caráter, podem influir nos 

destinos da sociedade”. Ou seja, conforme sua disposição esse Indivíduo tem 

capacidade, de acordo com o momento histórico, de expressar sua potencialidade, seu 

talento, sua energia para gerar outros acontecimentos. 

 Entretanto, a própria possibilidade desta influência, como suas proporções, é 

determinada pela organização da sociedade, pela organização das forças que nela atuam. 

Assim sendo, há possibilidades de, a longo prazo, essa tendência geral impor-se 

novamente. Nesse caso, a tendência geral é quem prepara e dá espaço para que o 

Indivíduo expresse o seu talento. Por isso, mesmo a casualidade sendo relativa e o 

Indivíduo, um elo nessa cadeia necessária, é a cadeia que se impõe, ou seja, o ambiente 

é a tessitura onde o Indivíduo vai sendo moldado. Pois,  

 

(...), no fundo, os subjetivistas nunca souberam resolver, nem sequer colocar 
com exatidão a questão sobre o papel do indivíduo na história. Eles opunham 
a atividade dos espíritos críticos à influência das leis do movimento histórico 
da sociedade, criando assim uma nova variedade da teoria dos fatores; os 
espíritos críticos constituíam um dos fatores, sendo o outro as leis próprias de 
tal movimento. (...) (PLEKHANOV, 1977, p. 30).  

 

Para Plekhanov (1977), não há oposição entre a ação individual e ação 

necessária da história humana que é feita pelos homens. Por isso, para ele, é aqui que se 

estabelece a importância da ação individual, uma vez que ela, também, é feita por 

homens que conhecem as tendências que estão em marcha, pela energia que exercem 

para garantir, a seu tempo, o alcance necessário.  

Por outro lado, Norbert Elias (1994), sociólogo alemão, em A Sociedade dos 

Indivíduos, conforme sua teoria da figuração, entende ser preciso superar a dicotomia 

entre Indivíduo/Sociedade. Para o autor, essa relação é uma via de mão dupla em que o 
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Indivíduo influencia a estrutura social, determina, constrói-se na estrutura social da 

mesma maneira que é influenciado e é determinado por essa estrutura social. Destarte, 

existe uma influência mútua entre Indivíduo e sociedade. 

 Portanto, a sociedade, segundo Elias (2006), é uma figuração, ou seja, um 

complexo de relações sociais onde a vida do Indivíduo é permeada por diversos tipos de 

relações formando uma configuração maior, uma configuração geral. Essa figuração ou 

configuração específica diz para o Indivíduo aquilo que ele deve fazer ou não, em 

determinados contextos, em determinadas situações. Sendo assim, 

 

Um indivíduo singular pode ter relativa autonomia em relação à determinadas 
figurações, mas em relação às configurações em geral, quando muito, apenas 
em casos extremos (por exemplo, o da loucura). As figurações podem ter 
autonomia relativa em relação a determinados indivíduos que as formam no 
aqui e agora, mas nunca em relação aos indivíduos em geral (ELIAS, 2006, 
p. 26-27). 

  

Em relação a essas configurações, específicas, o Indivíduo, para Elias (2006), 

tem certa autonomia, porque em algum momento, em determinado contexto, pode não 

cumprir, exatamente, com aquela construção das normas. Entretanto, em que pese o 

Indivíduo ter certa autonomia em relação às regras sociais, no todo, salvo em casos 

específicos, ele não se desvencilha da figuração e/ou configuração mais geral da 

sociedade. 

Horkheimer e Adorno (1978, p. 46) entendem que, desde quando o conceito de 

Individuo apareceu, ele esteve ligado a algo concreto, fechado e autossuficiente, uma 

conceituação que explorava o singular e o particular como algo que se esgota em si 

mesmo, ou seja, uma categoria extrassocial: “aquele que não pode ser dividido”, na 

definição de Boécio, trazida por Horkheimer e Adorno. 

Os autores vão delinear suas observações para demonstrarem como o conceito 

de Indivíduo foi se constituindo. Assim, a mediação de João Duns Escoto (1266-1308), 

entre a natureza humana, em geral, com a pessoa individual, abre caminho para a 

concepção nominalista de Indivíduo singular, referido por Leibniz (1646-1716), como o 

simples ser. Aqui, a sociedade aparece como a soma dos Indivíduos singulares. Nesse 

aporte, os autores enfatizam a importância da contribuição da filosofia e da sociologia 
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para tornar o Indivíduo socialmente mediado. Entretanto há que se considerar que a 

dinâmica da composição interna do Indivíduo só foi considerada pela teoria. 

 

Se o homem, na própria base de sua existência, é para os outros, que são seus 
semelhantes, e se unicamente por eles é o que é, então a sua definição última 
não é a de uma indivisibilidade e unicidade primária, mas, outrossim, a de 
uma participação e comunicação necessárias com os outros. 
(HORKHAIMER; ADORNO, 1978, p. 47). 

 

Portanto, para os autores, antes de ser Indivíduo e de chegar à sua 

autodeterminação, nessa relação de convivência, o homem é um semelhante interagindo 

com o outro. Já na definição de homem como pessoa, representando diversos papéis 

(como pai, filho de uma mãe, estudante de um professor, membro de uma tribo, 

praticante de uma profissão, etc.), representa seu caráter social. Por isso, segundo 

Horkheimer e Adorno, “quem quisesse prescindir desse caráter funcional da pessoa, 

para procurar em cada um o seu significado único e absoluto, não conseguiria chegar ao 

indivíduo puro” (1978, p. 48).  

Destarte, para os autores, “quando estabelece o seu eu e eleva o seu ser-para-si, a 

sua unicidade”, é o momento em que o “indivíduo surge”.  Nesse ponto, é preciso 

atentar para o fato de que, em que pese o uso da palavra “consciência”, utilizada tanto 

pela linguagem filosófica quanto pela linguagem comum, como referência a tudo, essa 

“autoconsciência da singularidade do eu, que não basta para fazer, por si só, um 

indivíduo, é uma autoconsciência social (...) que supera o indivíduo ‘abstrato’ e leva à 

mediação social” (HORKHEIMER; ADORNO, 1978, p. 52).  

Para Hokheimer e Adorno (1978), há outra dimensão da “consciência”, tratada 

por Hegel e que também aparece em Marx, que é aquela que diz respeito à ideia de que 

o Indivíduo só chega a ele próprio quando se aliena para satisfazer suas necessidades. 

Para isso se aplica ao trabalho direto, na relação com os outros. Nesse sentido, “a crença 

na independência radical do ser individual em relação ao todo nada mais é, por sua vez, 

do que uma aparência” (HOKHEIMER; ADORNO 1978, p. 53). 

Essas observações indicam que, “quanto mais o indivíduo é reforçado, mais 

cresce a força da sociedade, graças à relação de troca em que o indivíduo se forma”, em 

razão das regras normativas impostas pela estrutura social.  Por seu turno, a dinâmica 
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dessas engrenagens são indicadores “da interação e tensão do indivíduo e da sociedade”. 

Isto posto, “quanto menos são os indivíduos, tanto maior é o individualismo” 

(HOKHEIMER; ADORNO, 1978, p. 53).  

Na relação ontológica do ser social em adaptação ao seu ambiente, Lukács 

(2010, p. 86-87) vai dizer que sua origem se dá na “concretude dos simples sinais e na 

apreensão linguística do ambiente” permeada pelas “variações essenciais” que o 

Indivíduo/Sujeito experimenta, compartilha, expressa, na conscientização e na transição 

do conhecimento para o reconhecimento, para sair da aparência (ainda que não 

contemple um espelhamento ideal). Dessa forma, a “generidade humana não mais 

muda, parece fragmentar-se (...) em partes independentes (...) as formas de consciência 

imediatas da vida cotidiana são obrigadas a seguir (...) essa desagregação”.  

Segundo o autor, assim como acontece com a linguagem, a separação na 

consciência, fragmentada, repercute também na relação de convivência e interlocução 

entre os grupos semelhantes, seguindo da distinção inicial para “unidades de 

integração”, cada vez mais amplas (pluralista), onde se estabelece a “vitória das formas 

superiores”. 

Perpassando a tese de Marx, “de que os homens fazem sua própria história, 

ainda que não em circunstâncias por eles escolhidas”, Lukács (2010) reconhece a 

importância da tomada de posição consciente e prática dos Indivíduos, articulada 

também com as totalidades parciais, para o desenvolvimento da generidade humana. 

Isso nos oferece a compreensão de que o processo de socialização se consubstancia na 

interação do ser social com o econômico, o político, o cultural etc.  

Assim, segundo Lukács (2010, p. 96), modos de agir/reagir mediatizados entre o 

ser humano e seu ambiente social podem influenciar negativamente/positivamente, 

decisivamente/parcialmente. Dessa forma, podem “confundir o julgamento correto e 

desviar do caminho da compreensão real” nas atitudes decisórias mais significativas que 

são reproduzidas na “vida humana” e, por assim dizer, tornarem-se algo “vitalmente 

decisivo para o indivíduo singular”. Portanto, 

 

O homem singular que busca reproduzir a si mesmo socialmente pelas 
decisões alternativas de sua práxis precisa, na maioria esmagadora dos casos 
– não importa com quanto de consciência -, assumir posições sobre decisões, 
ele se reproduz individualmente, como ele a deseja enquanto ser, sobre qual 
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direção do processo corresponde a suas ideias sobre o curso favorável de sua 
própria vida e da de seus semelhantes (LUKÁCS, 2010, p. 99). 

 

Do ponto de vista do desenvolvimento da sociedade, existência e práxis, para 

Lukàcs (2010), se apresentam como processo que não diz respeito apenas às diferenças, 

mas como fruto do “resultado de forças em luta recíproca que são colocadas em 

movimento”. Aqui, os problemas da convergência/divergência, das decisões 

(conscientes ou inconscientes) do Indivíduo, encontram-se expostos.  

Em A ideologia Alemã, reportada por Lukács (2010), Marx e Engels oferecem 

uma descrição precisa de como “as circunstâncias econômicas” estão postas para 

identificar Indivíduo/Individualidade e para entender como as formas particulares de 

convivência. Para Lukács, só no capitalismo “aparece a diferença do indivíduo pessoal 

diante do indivíduo de classe, a casualidade das condições de vida para o indivíduo (...). 

Por isso, na ideia, os indivíduos são mais livres” porque podem vender sua força de 

trabalho, mas ao fazê-la, “na realidade são menos livres (...) mais submissos sob a força 

objetiva” (LUKÁCS, 2010, p. 101). Segundo Marx (1980, p. 36), “o valor de um 

homem, ou aquilo em que se avalia, é, como em todas as outras coisas, o seu preço, ou 

seja, exatamente o que se daria pela utilização da sua força”. 

Consequentemente, a individualidade resulta de todo o percurso de 

“sociabilização da vida social do ser humano em um momento de seu desenvolvimento 

social (...) partindo da história de sua verdadeira essência” (LUKÁCS, 2010, p. 101). 

Assim, para o homem interagir (sentimentos, pensamentos), torna-se necessário “a 

existência de comunidades humanas”. 

 No dizer de Marx e Engels, em A ideologia Alemã, reportada por Lukács (2010, 

p. 105-106), “o homem é, no sentido mais literal, não um animal social, mas um animal 

que pode isolar-se apenas em sociedade”. Assim sendo, por meio do trabalho o homem 

supera a atividade muda dos homens, constrói sua existência, cria a consciência 

enquanto ser social, adquire subjetividade e atinge a existência de um ser total, 

autônomo, livre e consciente.  

Consciente, o Indivíduo humano, por sua determinação/autodeterminação, se 

vale de novas formas de objetivação (com o produto), subjetivação (com sua 

atividade/vida), estranheza (oposição do objeto), para sua autoconstrução enquanto 

Sujeito. 
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 CONDIÇÃO DE SUJEITO 

 

Sendo assim, a palavra Indivíduo, em si, no singular, insere-se, na sociedade, em 

bloco histórico. Enquanto sujeito, com letra minúscula (antes de ser assujeitado), a 

palavra só adquire a condição de Sujeito (com letra maiúscula) quando supera seu 

embate nas condições de assujeitado. Ou seja, quando está em posição de não 

conformismo diante dessa subordinação, em direção à legitimidade, enquanto Sujeito 

ativo em processo transformador do humano. Assim, compreendemos Indivíduo/Sujeito 

inserido na estrutura e superestrutura, em tempo histórico. 

  
(...) a dialética hegeliana (...) expõe o movimento de constituição da 
sociedade civil (...) começa em seu momento natural, isto é, como algo dado 
ou imediatamente existente: trata-se da existência dos indivíduos (...) 
definidos como proprietários de seu corpo e das coisas de que se apropriam. 
(...) No entanto, (...) sua vontade livre não se relaciona apenas com as coisas 
exteriores (propriedade) e com outros indivíduos exteriores (os proprietários 
contratantes). Sua vontade livre é consciente de si e faz com que cada 
indivíduo se relacione consigo mesmo, com Sua interioridade ou consciência. 
Esse indivíduo livre interior chama-se sujeito. As relações entre os sujeitos 
constituem a Moral. (...) o sujeito moral deve tratar os demais como homens 
livres e independentes. (...) As individualidades naturais imediatas são 
integradas numa realidade nova que faz a mediação entre o indivíduo como 
pessoa e o indivíduo como sujeito. (...) Isto significa que o indivíduo social 
não se define como membro da família (como pai, mãe, filho, irmão), mas se 
define por algo que desestrutura a família: as classes sociais (CHAUÍ, 1980, 
p. 17). 

 

A exposição de Chauí (1980) sobre a dialética hegeliana foi colocada aqui de 

forma intencional para servir como aporte para percebermos como se deu a reação de 

Marx ao idealismo hegeliano. Isso porque, em que pese Marx ter criticado o idealismo 

hegeliano, ele também conservou, segundo a autora, as diferenças entre 

abstrato/concreto, imediato/mediato, aparecer/ser.  

 

Na Contribuição à Crítica da Economia Política e n'O Capital, Marx afirma 
que o método histórico-dialético deve partir do que é mais abstrato ou mais 
simples ou mais imediato (o que se oferece à observação), percorrer o 
processo contraditório de sua constituição real e atingir o concreto como um 
sistema de mediações e de relações cada vez mais complexas e que nunca 
estão dadas à observação. Trata-se sempre de começar pelo aparecer social e 
chegar, pelas mediações reais, ao ser social. Trata-se também de mostrar 
como o ser do social determina o modo como este aparece aos homens. 
Assim, por exemplo, a mercadoria será considerada a forma mais simples e 
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mais abstrata do modo de produção capitalista, o qual aparece imediatamente 
para nós como uma imensa produção, acumulação, distribuição e consumo de 
mercadorias (CHAUÍ, 1980, p. 19). 

 

Nessa interpretação, a mercadoria, como coisa (algo abstrato, imediato) está 

posta como trabalho social (concreto, mediato), tempo de trabalho sob o viés da 

exploração econômica sobre o Sujeito, embutido nela; assim também ocorre no tocante 

à história como processo temporal movido internamente pelas divisões ou negações 

(contradição) e cujo Sujeito é o Espírito como reflexão do real. A partir de O Ser e o 

nada, de Hegel, há encaminhamento para se pensar a contraditoriedade do real efetivo 

(isso Marx e Engels consideram um avanço), quando do desenvolvimento do espírito 

em espírito absoluto (criticado por Marx) em que se configuram tanto a sociedade civil 

como o Estado. 

Portanto, do conceito hegeliano de dialética sobre a contradição, Marx 

demonstra que essa contradição se estabelece entre homens reais em condições 

históricas e sociais reais. Diante disso, Marx vai apresentar a forma como o Ser do 

social, Sujeito de suas ações, vai se mostrar aos homens e conduzir a transformação da 

existência social. 

  

Como vimos, o homem não se perde no seu objecto, quando este se torna 
para ele objecto humano, ou homem objetivo. Isso só é possível se esse 
objecto se tornar para ele objecto social e se, ele próprio se tornar para ele ser 
social, como a sociedade se torna ser para ele nesse objecto (MARX E 
ENGELS, 1974, p. 48). 

 

Após a interpretação de como o Indivíduo se constitui, em intersubjetividade 

com os outros, e de como a subjetividade vai sendo construída, poderemos compreender 

como se torna evidente, a partir de seu contexto, o domínio prático do Ser social à 

medida que é capaz de funcionar como processo objetivo da condição de sua afirmação 

enquanto Sujeito. Desta forma, conforme Lukács (2010), precisamos levar em 

consideração que, 

 

(...) o curso de vida de cada ser humano consiste numa cadeia de decisões, 
que não é uma sequência simples de diferentes decisões heterogêneas, mas se 
refere contínua e espontaneamente ao sujeito da decisão (...) na vida 
cotidiana, com razão, o caráter, a personalidade do ser humano singular (...) 
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podem influenciar, decisivamente (...) em termos positivos ou negativos suas 
objetivações mais elevadas no sentido social nas mais altas produções das 
atividades dos homens (...) (LUKACS, 2010, p. 95-96).  

 

Para se entender como essa relação acontece, Marx (2009) salienta que ela não 

pode estar dissociada do ambiente e das condições, experimentadas, em conformidade 

com o contexto histórico/social. Daí, conforme Lukács (2010), sua configuração, ao 

mesmo tempo, enquanto Sujeito-Objeto. Caso essas condições sejam negadas, o Sujeito 

fica desconjuntado das condições de sobrevivência imediatas e de reprodução física. 

Portanto, devemos levar em conta que, com a formação inicial da personalidade 

humana, 

 

Quando nos voltamos novamente para a vida cotidiana dos homens, (...) o 
conhecimento dessa sua própria historicidade muito dificilmente poderia ser 
elaborado. (...) embora para cada homem singular sua própria vida seja 
obviamente apresentada como processo irreversível, essa noção só se impõe 
com dificuldade, vencendo muitos preconceitos. Mesmo uma análise 
superficial mostra como é difícil ao homem conceber-se como algo que se 
tornou sujeito e ao mesmo tempo objeto de um processo irreversível 
(LUKÁCS, 2010, p. 128, 129). 

 

A acelerada transformação da vida cotidiana em que a personificação humana 

adquire consciência para formação do caráter humano e reprodução social do 

desenvolvimento da capacidade do Sujeito, pelo trabalho, frente a si mesmo e o outro 

Sujeito, implica um estranhamento intersubjetivo que se manifesta na urgência, das 

exigências, a serem conformadas nas apropriações, em reciprocidade e em caráter 

universal.    

Portanto, a capacidade de transformar o mundo ao seu redor, por meio da 

vontade própria, conscientemente organizada, processa-se no conjunto das atividades do 

Sujeito para o desenvolvimento de condições adequadas não apenas à satisfação de suas 

necessidades, mas também à garantia de sua sobrevivência. 

A pesquisadora Couto (2017) aborda a teoria de Lacan (2008) de que o Sujeito 

não é Indivíduo, enquanto uma unidade, pois está demarcado pela divisão entre 

consciente (semelhante) e inconsciente (o outro). Assim, existem para Lacan (2008) o 

Sujeito do enunciado (considerado como Sujeito do significado que tem consciência no 
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que diz) e o Sujeito da enunciação (que é o Sujeito do significante que está para além do 

que se diz), mediante sua relação com o outro, ainda que não saiba. Nesse sentido, o 

Sujeito interligado ao seu objeto permite analisar as concepções de Indivíduo como 

"unidades estatísticas independentes" e de Indivíduo como ser de cultura enquanto 

Sujeito do significado. 

Surge então, nas explicações de Lacan (2008), a noção de que a enunciação 

acontece via presença do Sujeito do inconsciente, em seu tempo lógico e não 

cronológico (ofertado por um descuido, imprevisão, um devaneio) que pegou carona nas 

fendas do discurso, que propõe lógica e envolve o Sujeito do inconsciente com o Outro 

em detrimento de uma temporalidade não cronológica, no que diz respeito à 

consciência. 

Quando Couto (2017) aborda a alienação, ela vai apresentar os dois campos, em 

Lacan: O campo do Outro e o campo do ser vivente: 

 

O campo do Outro se refere ao campo do simbólico, da linguagem, essa que 
já marca o ser vivente antes mesmo de seu nascimento. Mas, mesmo surgindo 
imerso em um mundo de linguagem, o ser vivente ainda não adentrou o 
campo do simbólico, o que só acontece se ele consentir em se assujeitar ao 
Outro. Dito de outra forma, o campo do Outro é o campo do sentido e o 
campo do sujeito é o campo do ser (COUTO, 2017, p. 7). 

 

 De acordo com o ponto de vista de Lacan (2008), trazido por Couto (2017), 

 
Para que o sujeito possa advir, faz-se necessária uma escolha entre o ser e o 
sentido. Se escolhe o ser, ou seja, se não se aliena no campo do Outro, o sujeito 
perde o sentido e não se constitui como sujeito dividido; se escolhe o sentido, 
ou seja, se aliena no campo do Outro, perde o ser, mas se constitui como 
sujeito dividido, pois o sujeito só advém no campo do Outro e não de si mesmo 
(COUTO, 2017, p. 7). 

 

Portanto, pegando como exemplo a criança, quando da relação com o outro, “a 

criança se torna um sujeito da linguagem”, ou seja, um Sujeito assujeitado ao desejo do 

Outro que vai adquirindo o que desejava, e então, quando se separa com essa alienação, 

assume posição de objeto do desejo do Outro uma vez que “esse Outro que encarna o 

desejo não é completo, é faltoso” (COUTO, 2017, p. 7). 
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 Assim, Couto (2017) delineia suas observações enaltecendo as contribuições de 

Lacan para a concepção de Sujeito considerando que foi o pesquisado francês quem, por 

suas análises, “trouxe uma nova forma de elaborar a constituição subjetiva. Foi ele 

quem resgatou da filosofia o termo sujeito, dando-lhe uma nova concepção: o sujeito 

não é o indivíduo, pelo contrário, é um sujeito marcado pela divisão consciente/ 

inconsciente”. Nesse aspecto, “Lacan (...) cunhou uma noção lógica acerca do advento 

do sujeito, tomando por base duas operações fundamentais, a alienação e a separação”.  

(COUTO, 2017, p. 09). 

 

 ANÁLISE EPISTEMOLÓGICA SOBRE CONSCIÊNCIA 

 

Mediante as contribuições dos aportes teóricos sobre Indivíduo/Sujeito, no que 

foi delineado anteriormente, consideramos oportuno aprofundar, a seguir, a análise 

epistemológica sobre consciência, uma vez que esse conceito, a nosso ver, não está 

dissociado dos conceitos Indivíduo/Sujeito, em lócus determinado.  

 
Não é a consciência que determina a vida, mas a vida é que determina a 
consciência. No primeiro modo de considerar as coisas, parte-se da 
Consciência como sendo o Indivíduo vivo. No segundo modo, que 
corresponde à vida real, parte-se dos próprios indivíduos Reais e vivos e 
considera-se a consciência unicamente como a sua consciência (MARX – 
ENGELS, 1974, p. 20). 

 

Para Marx (1973, p. 72-74) o que contribui para a transformação efetiva do 

mundo não está na atividade isolada da consciência, mas nas condições materiais do 

Indivíduo/Sujeito, que são enumeradas, historicamente, na seguinte ordem: pela 

produção de seus meios de vida; para satisfazer suas necessidades; pela propagação de 

sua espécie gerando novas necessidades; pelo trabalho. E são nessas condições 

materiais, reais, de produção da existência que o Indivíduo/Sujeito forma a sua 

consciência, a sua visão de mundo.  

Para análise desse conceito, é preciso levar em consideração que, em Marx 

(1973), são apresentadas diversas etapas da consciência, a saber: simples consciência; 

consciência da conexão; autoconsciência; consciência da natureza, que é uma 
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consciência puramente animal da natureza; consciência da necessidade de se associar 

como o Indivíduo/Sujeito; começo da consciência de que se vive em sociedade como 

mera consciência gregária ou tribal; consciência emancipatória do mundo.  

A constituição da consciência, no dizer de Marx (1973, p. 74), “um produto 

social” que permanece na proporção da existência humana, de início “é simples 

consciência” porque está relacionada ao circulo de convivência mais próximo, e 

enquanto  “consciência da conexão limitada” se estabelece no contato com “pessoas e 

coisas fora”, por assim dizer, do Indivíduo/Sujeito “que vai se tornando 

autoconsciente”. 

A partir da conexão com o outro a consciência da natureza – segundo Marx 

(1973, p. 74) “uma consciência puramente animal da natureza”, que ele vai chamar de 

“religião natural” – é que impulsiona o homem por meio de uma força estranha 

poderosa e invencível: a intimidação ao outro.  

Considerando que a relação restrita dos homens com a natureza “determina a 

relação restrita de uns com os outros” (MARX, 1973, p. 74), Marx vai dizer que isso se 

dá porque ela não mudou muito, do ponto de vista histórico e, porque o homem ainda 

está despertando sua consciência para o viver “em sociedade”, a consciência de se 

associar como o outro. Isso pode ser considerado “tão animal como a própria vida 

social”. No dizer de Marx (1973), “é mera consciência gregária”.  

Quando trata da consciência gregária ou tribal, Marx (1973) enfatiza que, por 

conta do aumento da necessidade e da população, advinda da divisão do trabalho – que 

em sua gênese ocorria na “divisão de trabalho do ato sexual” e das “necessidades 

acidentes” porque a “divisão do trabalho só se torna verdadeiramente real a partir do 

momento em que aparece uma divisão entre trabalho material e trabalho mental” – “(...) 

a consciência está em condições de se emancipar do mundo e de proceder à formação da 

‘pura’ teoria, teologia, filosofia, moral etc.” (MARX, 1973, p. 75). 

 

Além disso, é muito imaterial o que a consciência começa a fazer por si 
própria: de toda esta salgalhada apenas obtemos a inferência de que os três 
momentos (as forças de produção, o estado da sociedade e a consciência) 
podem e têm de entrar em mútua contradição, porque a divisão do trabalho 
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implica a possibilidade, ou melhor, o facto de a atividade intelectual e 
material – prazer, trabalho, produção e consumo – recair dobre indivíduos 
diferentes e de a única possibilidade de eles não entrarem em contradição 
residir, por sua vez, na negação da divisão do trabalho (MARX, 1973, p. 76). 

 

Portanto, a partir dessa emancipação, mesmo que as correntes teórica, teológica, 

filosófica, moral etc., entrem em processo de “contradição com as relações existentes”, 

isso será a confirmação de que a consciência que envolve as relações sociais de 

existência despertou para se compreender o contraditório entre elas e “as forças de 

produção concretas”.  

 

 PERSONALIDADE CIVIL7 

 

Assim, também vamos perceber que o processo histórico em que o Surdo se 

encontrava inserido perpassou por um olhar dicotomizado, enquanto objeto de estudo e 

análise. A considerar sua função social, enquanto agente transformador, como Sujeito 

de sua realidade, detentor de Personalidade Civil, o espectro de invisibilidade que incide 

sobre o Surdo se transformou em um fardo extremamente pesado por conta das 

imposições advindas, das regras normativas, com a pretensão de assujeitá-lo em não 

reconhecimento constitucional/legal. 

 O não aceite do Surdo a este estigma, pela conscientização enquanto Sujeito, 

ocorre quando ele se apresenta como aquele que, em itinerário de vida, social, 

econômico, ideológico e político, busca a transformação por suas ações, concretas, 

visando o atendimento e a garantia de suas necessidades. 

 Nessa direção, o lugar de fala não pode ser reducionista, mas precisa ser 

transformado por meio dos atos conscientes, em contraditório com o que está posto pela 

ótica da realidade estrutural e conjuntural, e deve envolver o aspecto linguístico, 

                                                        
7 Direito civil. 1. Aptidão legal de ser sujeito de direitos. 2. Qualidade da pessoa natural que se inicia com 
o nascimento, gerando direitos e deveres na seara cível, resguardando-se, contudo, os direitos do 
nascimento, desde a concepção (DINIZ, 1998, p. 581).  
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educativo, de ensino e de identidades enquanto categoria no contexto de que faz parte, 

permitindo assim alavancar o reconhecimento de quem a reivindica.   

Entendemos a liberdade como um bem maior inerente a todos, pois somos livres 

para fazermos escolhas; para isso, estamos em todos os cantos, espaços, territórios fixos 

e/ou em transição, independentemente das fronteiras invisíveis e visíveis que vêm se 

constituindo por longo tempo. Exemplo disso é a própria concepção de língua 

representada na citação de Elias Canetti (2010): “agora lhe cortaremos a língua”.  

Devemos entender que isso não está na acepção literal de alguém tocar a língua 

do outro com o canivete para ver o sangue jorrar, mas no contexto de manifestação 

cultural e de prática impositivas que se estabelecem em fronteiras como lâminas 

invisíveis, na tentativa de descaracterizar a cultura e/ou a língua do outro, como uma 

espécie de mutilação linguística. As cicatrizes ficam por conta das muralhas impostas 

quando não se abre espaço para atuação de Indivíduos/Sujeitos Surdos considerando 

suas manifestações e autonomia. 

 

 IDEIA CENTRAL PARA A LEGITIMIDADE DESTA OBRA 

 

Em se tratando de manifestações de modo autônomo, os leitores devem estar se 

perguntando: qual a ideia central que o autor defende para a legitimidade desta obra e 

qual a prioridade investigativa que se quer destacar nessa inédita produção intelectual? 

Para permitir maior clareza à intepretação, deste estudo, elaboramos o quadro, 

exposto a seguir, onde consta, de maneira sucinta, o foco e o encaminhamento que 

daremos à nossa pesquisa: 
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 Quadro 1: Foco da Obra  

Objetivo 
Geral 

Objetivo 
Específico 

Questões de 
Pesquisa 

Objeto de 
Estudo 

Conceitos para a 
Discussão Teórica  

 
Tratar do perfil 

do professor 
Surdo na 

Linguística 
Aplicada por 

meio de distintas 
disciplinas em 

diversos espaços 
de ensino, de 

reconhecimento 
e de valorização 
em sua própria 

formação 
acadêmica para 

atuação de 
trabalho. 

Esta obra se 
organiza como 
uma discussão 
teórica sobre a 
realidade de 
professores 
Surdos no 

contexto atual. 
Focaliza uma 

teorização 
sobre a 

constituição 
desses 

trabalhadores 
a partir do viés 
da Linguística 

Aplicada. 

Considerar o 
perfil do professor 

Surdo é pensar 
sobre a questão de 
identidade e o que 

vem a ser a 
Identidade ou as 

Identidades? 
Existe a 

identidade do 
professor Surdo 

de fato? Ou 
identidade do 
professor está 

atrelada a própria 
biografia do 
Indivíduo ou 

Sujeito Surdo? 
Qual o valor desse 
Indivíduo/Sujeito 
no seu trabalho e 
mais do que isso, 

no 
reconhecimento 
linguístico em 
várias atuações 

educativas? 

As Identidades de 
Professores 
Surdos pelo 
Trabalho. 

* Território; 
* Fronteiras; 

* Lugar; 
* Espaço; 

* Mobilidade; 
 

* Processo 
Linguístico: 

 
- Monoglossia; 
- Heteroglossia; 
- Bilinguísmo; 

- Diglossia; 
- Língua Adicional; 
- Multilinguísmo; 
- Translinguagem;  

- Repertório 
Linguístico; 

 
* Processo 

Pedagógico: 
 

-Alfabetização; 
- Letramento; 

- Multiletramentos; 
- Multimodalidade; 
- Multiculturalismo; 
- Língua Adicional 

Pedagógica; 
- Repertório 
Pedagógico; 
- Contexto(s) 

Pedagógico(s) e 
Identidades         
Linguísticas 

 
* Identidade; 

* Identidade do 
Professor; 

* Professor Surdo; 
* Categorias de 

Identidades; 
* Categoria de 

Trabalho.  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 
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 Com muita clareza aos leitores sobre o desenvolvimento desta obra e as 

preocupações em que as ideias estão inseridas, vale destacar que se trata do perfil do 

professor Surdo na Linguística Aplicada por meio de distintas disciplinas em 

diversos espaços de ensino por meio de seu trabalho, de reconhecimento e 

valorização em sua própria formação acadêmica. Ou seja, o que incomoda é que 

temos diversos Surdos formados, mas que na realidade não lecionam e não atuam de 

acordo com a sua formação. Por exemplo: há licenciados em Letras, em Matemática, em 

Educação Física e outras disciplinas, porém eles não atuam de acordo com a formação, 

e sim como instrutores, na forma de auxílio ao professor ouvinte, e/ou somente 

ensinando Libras. Esse incômodo se faz presente nessa obra!!!  

Então, em se tratando do perfil do professor Surdo, será que há valorização do 

Indivíduo/Sujeito Surdo enquanto atuação no trabalho pela sua formação? Há de se 

pensar quem é esse professor que está invisível “em atuação”. 

Esta obra tem como objetivo específico compreender a discussão teórica sobre 

as Identidades de professores Surdos, ou seja, focalizar uma teorização sobre a 

constituição desses trabalhadores a partir do viés da Linguística Aplicada em 

diversos espaços educativos. Deste modo, quer mostrar que existem os 

Indivíduos/Sujeitos Surdos em seu processo histórico, social, cultural, econômico, 

político e linguístico, e que eles têm potencialidade para atuar e lecionar em diversas 

disciplinas fazendo o uso da Língua de Sinais – o que não significa, pelo fato de ser 

Surdo, que deve somente lecionar Libras. 

Em destaque, a pesquisa traz as seguintes questões: se considerar a questão do 

perfil do professor Surdo é pensar sobre a questão de identidade(s), o que vem a 

ser a(s) identidade(s)? Existem a(s) identidade(s) do professor Surdo de fato? Ou a 

identidade de professor está atrelada à própria biografia do Indivíduo ou Sujeito 

Surdo?  

Que fique claro aos leitores que não se trata de homogeneizar ou generalizar 

situações, mas compreender distinções entre os Surdos por meio da Língua de Sinais, da 

oralidade, do uso do bimodalismo, e de outras concepções linguísticas, cada um com 

suas potencialidades, como professor. Nesse sentido, vamos perceber que a realidade é 

incômoda para esse público porque não existe concurso direcionado a atendê-lo. 
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Surd@s Professores, independente da graduação, na prática, atuam apenas como 

instrutores no ensino público: esse é o grande desconforto. 

Diante do nosso incômodo, o problema está no que consideramos a Identidade 

Silenciada e em Invisibilidade, no sentido em que desconsideram Surd@s Professores 

enquanto categoria de trabalho, o que os faz aparecer apenas como instrutores de Libras 

ou como apoio pedagógico aos professores ouvintes. Portanto, qual o valor desse 

Indivíduo/Sujeito no seu trabalho e, mais do que isso, no reconhecimento 

linguístico em várias atuações educativas? 

 Situações que acontecem, por exemplo, com uma Surda Professora, em escola 

municipal de ouvintes, onde ela tem que ocultar a Língua de Sinais para atender a 

realidade da escola de ouvinte, colocam em evidência essa realidade. Nessa escola, não 

há compartilhamento linguístico Libras-Português-Libras no espaço da sala de aula, no 

cotidiano da escola e muito menos em reuniões pedagógicas.  

Em outro contexto, agora de inclusão, as vagas foram preenchidas por maioria 

composta de professores ouvintes. Nesse sentido, a Surda Professora teve que usar 

estratégias para que o espaço de uso da Libras não fosse colonizado em contexto 

cultural diferente do que requer a realidade Surda, em qualquer disciplina. 

      Importante destacar sobre o espaço em que Surd@s professores lecionam para 

saber qual o caminho a ser tomado em se tratando da Escola Bilíngue de Surdo e/ou 

instituição de ensino de inclusão, lecionando somente Libras. Por isso, precisamos 

entender que se existem vários espaços educativos e diversidades de Surd@s 

Professores. Então, quais espaços devem ocupar? 

 Outra dimensão educativa, mas que reproduz a problemática que trazemos, diz 

respeito ao ensino superior. Nas instituições particulares, de ensino superior, Surd@s 

Professores oralizados(as) são contratados e têm que atuar sem a presença de intérpretes 

para mediar a comunicação e/ou sanar as dúvidas dos estudantes ouvintes. Com todas as 

estratégias, em tentativas de garantir o emprego, muitos Surd@s Professores 

oralizados(as) se tornam reféns dessa estrutura. Paradoxalmente, o próprio documento 

jurídico/legal determina com mais ênfase a presença de intérpretes somente aos 

estudantes Surdos.  
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Diante do exposto, Surd@s Professores estão sujeitados ou de fato são 

Indivíduos incorporados socialmente e educacionalmente em seu caráter ético-

moral enquanto trabalhadores?    

Nos concursos para o ensino superior, em esfera pública, no qual a concorrência 

é majoritariamente ouvinte, devido ao percurso de formação e instrução, historicamente, 

o ingresso de Surd@s Professores não é franqueado, em mesma proporção. Aqui 

observamos que, apesar da evolução educativa de Surdos ter se processado a duras 

penas e estar em condições relativamente melhores do que antes, ainda não lhes 

capacita, segundo o que rege a realidade nestes espaços, a superar as discrepâncias 

educacionais e de aceitação social.   

Assim, nesse mesmo espaço, a liberdade de atuar e lecionar em outras 

disciplinas ainda enfrenta certo reducionismo premido pelo entendimento de que o 

Surdo deve permanecer, apenas e tão somente, com a disciplina de Libras. Entretanto, 

quando Surd@s Professores conquistam esse espaço e direito para expandir o 

conhecimento por meio de outras disciplinas, nem todas as instituições públicas estão 

estruturalmente preparadas para atender essa demanda. Isso incide em contemplar a 

presença de intérpretes para fazer a mediação linguística. Então, como fica a expansão 

epistemológica desses Surd@s Professores em atuar em outras disciplinas que não 

sejam necessariamente Libras?  

Nesse sentido, para complementar a linha de raciocínio do leitor, em destaque, 

essa obra trata da questão da valorização do Indivíduo/Sujeito Surdo, enquanto 

professor, em sua atuação em diversas disciplinas, e sua visibilidade, em vários 

espaços e território escolares, por meio do seu processo linguístico, enquanto 

categoria de trabalho, que atua no processo de ensino.  

Do Indivíduo ao Sujeito, para o reconhecimento da função pelo trabalho, vamos 

perceber discrepância no que traz o decreto 5.625 de 2005 sobre lecionar. Verificamos 

que ele ainda está arraigado na ideia de os Surdos ensinarem somente a Libras. Embora 

considerando a prática do professor ser uma bandeira de luta muito recente em 

comparação com as tradições pedagógicas dos ouvintes, ela se torna necessária para 

legitimar o que trata a própria Constituição brasileira de 1988, no tocante à igualdade de 

condições, bem como às exigências dos novos tempos.  
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Se olharmos para a prática de Surd@s Professores, comparando com a prática 

do professor ouvinte, podemos correr o grande risco de julgarmos equivocadamente o 

seu perfil. Essa comparação sob o viés da meritocracia é perigosa porque o processo 

histórico pedagógico e teórico de ambos foi distinto, tanto no tocante às mudanças sobre 

análise prática como na atuação de ensino. Isso se deu porque, quando da educação de 

Surdos, os educadores estavam mais preocupados com a forma de corrigir a 

comunicação dos Indivíduos/Sujeitos Surdos do que com a formação de conteúdo-

conhecimento. 

Embora o movimento Surdo tenha alcançado um salto considerável, percebemos 

a manutenção de lacunas que precisam de maior aporte e discussões para melhor dar 

valor e reconhecimento ao perfil de Surd@s Professores, tornando-os visíveis, e 

aquiescer o reconhecimento de suas identidades no âmbito cultural, de sua história de 

luta, de sua potencialidade e de sua autonomia enquanto categoria, de direito e de fato, 

de modo que, pelo reconhecimento enquanto Surd@s Professores, possam modelar a 

sua prática de ensino de forma valorativa. 

Quando mencionamos o Indivíduo/Sujeito Surdo, temos por objetivo resgatar 

para compreender, por meio de outros referenciais teóricos, as diversas situações em 

que a prática Surda se manifesta e deixa sua marca de identidades, ou seja: no 

Território, na Fronteiras, no Espaço, no Lugar, na Mobilidade, no Processo e Contextos 

Linguísticos-Pedagógicos, na Identidade do Professor e no trabalho de Surd@s 

Professores.  

Diante disso, considerar o lugar de fala significa trazer uma interpretação sobre a 

demarcação de fronteira que divide, capitaliza e acirra a desigualdade enquanto limita o 

espaço e o território de visibilidade e/ou invisibilidade do Indivíduo professor Surdo. O 

lugar, singularizado, deve ser considerado como espaço de resistência e de 

manifestações em busca de autonomia, de se fazer presente nessa totalidade, daí 

expandir para a compreensão mais ampla, que é a totalização, percepção do mundo em 

que se está inserido. 

Para realizar-se, de fato, nessas condicionantes, o lugar de fala não é o suficiente 

para dar o aporte estrutural-conjuntural para a afirmação das identidades. Pois, a nosso 

ver, esse olhar tem que ser mais profundo, considerando o Ser em sua totalização. 
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Portanto, entendemos que o lugar de consciência dos Indivíduos e Sujeitos é o que deve 

ser levado em consideração. 

Em relação à ideia do “lugar de fala”, como é usada, no âmbito da identidade em 

ato de manifestação política e reconhecimento de si, há que se perceber que reduz e 

compromete a possibilidade de expansão do professor Surdo em se manifestar em outro 

lugar que não seja aquele onde está assujeitado. 

Por conta do fenômeno social, da causa em que os Indivíduos professores Surdos 

defendem e do contexto em que estão inseridos, imagina-se, como dever de embate, as 

naturalizações causais de reconhecimento do seu “lugar de fala” e de pertencimento. No 

entanto, o modo explicativo de ser esquece-se da construção humana em determinado 

contexto, mentalidade de época e/ou situações, de modo a compreender as relações de 

que os Indivíduos/Sujeitos Surd@s Professores fazem parte. 

Explicar-se no “lugar de fala” apenas traz a análise do Indivíduo singular em se 

justificar no espaço de pertencimento, enquanto a tentativa de se fazer compreender, no 

lugar do outro, significa perceber a manutenção dos problemas contextuais por conta de 

que o outro não tem uma dimensão do singular, ou seja, no caso do nosso estudo, do 

professor Surdo para com a totalização. Nessa direção, precisamos considerar o “lugar 

de fala” do professor Surdo não como um lugar exclusivo, mas sim o lugar que pode ser 

ressignificado como uma possibilidade aberta no campo da discussão, embate e 

mobilidade para afirmação de suas concepções e aplicações linguísticas enquanto 

Sujeito ativo.  

 Portanto, ter o mecanismo de compreender a superação do “lugar de fala” é a 

liberdade do professor Surdo em fazer a reinterpretação dos espaços e situações 

educacionais em que está inserido. 

 Então, quando pensamos na questão da identidade, trazemos uma análise crítica 

no sentido de que a singularidade de si, professor Surdo, não pode prevalecer em 

conjuntura em nome da coletividade no sentido de que o Ser seja o “lugar de fala” em 

determinado espaço ou local. É preciso compreender e ir além do lugar de fala para esse 

lugar não virar uma prisão de fala, ou seja, uma ideia fixa do “lugar de fala”. 

O “lugar de fala” é contraproducente porque a sociedade irá interpretar e 

determinar um espaço específico ao professor Surdo, exemplo disso é o fato de que ele 
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só deve ensinar Libras ou atuar em escola Bilíngue de/para Surdos, ou ainda, se deve 

garantir professor Surdo oralizado em ensino superior para o benefício institucional sem 

a presença de intérprete. Na prática, Surd@s Professores vão perdendo espaço e 

autonomia em lecionar em outras áreas educativas e liberdade em transitar e/ou 

reivindicar participação em outras temáticas. 

Devemos estar atentos para que o “lugar de fala” não coloque Surd@s 

Professores no gueto sem abertura para novas discussões. Assim, o identitarismo 

singular acaba totalizando outros segmentos de análise, o que, em essência, compromete 

uma análise mais refinada, que aponta a necessidade de categorizar Surd@s 

Professores. 

 Conclamamos a observação e reflexão dos leitores sobre as advertências do 

“lugar de fala” para entenderem melhor o percurso desta obra. Assim, o percurso que 

trazemos não trata sobre Surd@s Professores no “lugar de fala”, mas busca abordar uma 

visão mais ampla, crítica e refinada de modo que o leitor possa perceber o itinerário de 

vida do autor, as experiências e o rigor científico com que as informações são 

apresentadas.  

 

 “PRIVILÉGIO” 

 

 Mediante esta reflexão, se o “lugar de fala” não garante a compreensão em sua 

dimensão da totalização, o que vem a ser o privilégio ouvinte diante de Surd@s 

Professores no processo e nos contextos educativos? Para fundamentação da nossa 

resposta, vamos nos basear em Teixeira (1956); Macedo (2021); Antunes (2018); Reis e 

Ferreira (2020).  

O legado de Anísio Teixeira (1956) no quesito de que a educação não é um 

privilégio nos reporta às instituições educativas, cada qual com suas projeções culturais 

e de formações estudantis em consonância com o trabalho, de modo que todos tenham 

acesso de igualdade de oportunidades e condições para o preparo de vida em integração 

na sociedade. 
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 Teixeira (1956) questiona o privilégio de classe média que defende uma 

instituição pública de ensino como espaço de “igualização” das classes, ou seja, 

verdadeiramente democrática, com programa de formação comum e sem preconceitos. 

  

Disse Anísio Teixeira (1956) em conferência proferida em 1956: “[...] estou 
seguro de que não estamos aqui para discutir, como é tanto do nosso gosto, a 
educação dos poucos, a educação dos privilegiados, mas a educação dos 
muitos, a educação de todos, a fim de que se abra para o nosso povo aquela 
igualdade inicial de oportunidades, condição mesma para a sua indispensável 
integração social (MACEDO, 2021, p. 276). 

 

 Na citação reportada por Macedo (2021), a autora apresenta as preocupações de 

Teixeira (1956) que, em seu tempo histórico, discutia as questões de instituições 

educativas como condição indispensável para a integração social. Se transportarmos 

esse mesmo olhar para a nossa realidade buscando entender a modalidade de ensino que 

hoje se apresenta no âmbito institucional e tecnológico, vamos retomar a mesma fala no 

sentido de refletirmos sobre as questões de privilégios, ainda prevalentes na formação 

estudantil e nas questões inerentes ao trabalho de professores.   

 Sob um olhar direcionado para as questões que envolvem o uso da internet como 

ferramenta para o ensino virtual em tempos de pandemia, a antropóloga Renata Mourão 

Macedo (2021) discute em seu artigo Direito ou privilégio? Desigualdades digitais, 

pandemia e os desafios de uma escola pública quais as dificuldades encontradas no uso 

dessa ferramenta virtual para que o trabalho desenvolvido alcance o maior número de 

pessoas possível. 

 Para compreender realmente esse processo, a pesquisadora constatou a 

existência de desigualdades digitais que, por sua vez, “refletem ou espelham 

desigualdades sociais mais amplas, já constituindo desde o fim do século XX mais um 

locus de estratificação social no Brasil”, muitas vezes interpostas por circunstâncias que 

norteiam decisões advindas de forma desnivelada.  

Nesse sentido, Macedo (2021) enfatiza que as desigualdades, no uso dessa 

ferramenta virtual, estão diretamente relacionadas a critérios de renda que se articulam 

no que ela chama de marcadores sociais da diferença, como raça, gênero, escolaridade, 

capital cultural, idade, tipo de inserção profissional, entre outras variáveis.  
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Aprofundando sua análise, Macedo (2021) traz as reflexões do historiador 

Carlos Ginzburg sobre a internet, destacando o chamado letramento ou domínio digital, 

entendido como “(...) um privilégio cultural” uma vez que essa ferramenta está “(...) 

ligada ao privilégio social” (MACEDO, 2021, p. 265-266). 

Apesar das variações sociais, culturais e linguísticas existentes com alguns 

valores em comum, elas também se diferenciam quanto à extensão e isso pode estimular 

ou desestimular manifestações expressas de legitimidade. Daí porque, pegando a 

educação como referência, Macedo (2021) estimula o olhar crítico para ampliar a 

discussão sobre a “conectividade enquanto um privilégio social, quando já poderia ser 

compreendida como um direito”.  

Certamente, as atitudes de uma sociedade moderna em relação ao uso de 

ferramentas virtuais têm grande influência sobre o modo como as pessoas irão 

experimentar, se expressar e atravessar o processo de servidão e/ou de afirmação 

histórica para conquista de seus espaços, de direito. Segundo MACEDO (2020) até 

mesmo a Organização das Nações Unidas (ONU) “já reconheceu o acesso à internet 

como um direito humano universal” (MACEDO, 2021, p. 5).  

Nesse sentido, precisamos considerar também como essa ferramenta digital pode 

agregar e/ou obrigar solidariamente as ações empreendidas entre empregadores e 

empregados, e como o privilégio se manifesta nas relações de trabalho, promovidas pelo 

capitalismo global.   

 Dentro desse aspecto, aqui trazemos a abordagem que enfatiza a questão do 

privilégio como servidão, apresentada por Ricardo Antunes (2018) em sua obra O 

Privilégio da Servidão como um compromisso social de tomada de partido pelos 

explorados e oprimidos. Nessa obra, 

 
O autor estuda não só o novo proletariado, dito “informal” ou “digital”, do 
setor de serviços – vítima de precariedade e reificação –, mas também a 
tendência geral de precarização e terceirização do trabalho no Brasil: a 
“devastação do trabalho”, promovida pelo capitalismo global, (...) Um 
processo com consequências dramáticas para os explorados (ANTUNES, 
2018, p. 03). 

 

Dessa forma, Antunes (2018, p. 3) destaca que o mito eurocêntrico de que “a 

sociedade digitalizada e tecnologizada nos levaria ao paraíso”; na prática, o mundo do 
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trabalho real se processa de maneira adversa do sonho idealizado, pois carrega consigo 

rebeldia e anseio pela emancipação. Nesse sentido, mesmo que o “labor humano tenha 

sido, predominantemente, espaço de sujeição, sofrimento, desumanização e 

precarização”, “marcado de modo predominante por traços de alienação e 

estranhamento, ele expressa também, em alguma medida, coágulos de sociabilidade”. 

Para Antunes (2018), embora o mundo do trabalho on-line e digital não pare de 

alcançar os diferentes recantos, mundo afora, essa nova modalidade traz consigo 

instabilidade e insegurança permeada de previsibilidade de horas a cumprir e sem 

direitos assegurados, pois: 

 

É aqui que emerge uma constatação central: se por um lado necessitamos do 
trabalho humano e de seu potencial emancipador e transformador, por outro 
devemos recusar o trabalho que explora, aliena e infelicita o ser social, tal 
como o conhecemos sob a vigência e o comando do trabalho abstrato 
(ANTUNES, 2018, p. 31). 

 

Consequentemente, podemos dizer que é nessa contradição que se manifesta “no 

ato de trabalhar, que emancipa e aliena, humaniza e sujeita, libera e escraviza, que 

(re)converte o estudo do trabalho humano em questão crucial de nosso mundo e de 

nossa vida”. Assim sendo, é preciso ressignificar o trabalho humano para dar sentido a 

nossa vida, fora dele, no dizer de Antunes (2018): “a partir de um novo mundo do 

trabalho, para além dos constrangimentos impostos pelo sistema de metabolismo social 

do capital”.  

Historicamente, estamos testemunhando a presença desse “novo proletariado da 

era digital, cujos trabalhos, mais ou menos intermitentes, mais ou menos constantes, 

ganharam novo impulso”, ou seja, vivenciamos, de certa forma, “o crescimento 

exponencial do novo proletariado de serviços, uma variante global do que se pode 

denominar escravidão digital. Em pleno século XXI” (ANTUNES, 2018, p. 35). Nesse 

contexto, os salários são menores, as jornadas são prolongadas com vicissitudes 

cotidianas que burlam a legislação social protetora do trabalho. Por isso, 

  

Essas novas modalidades de trabalho vêm assumindo um destaque crescente 
não só no mundo da produção material, mas na circulação do capital e 
agilização das informações, esferas que são com frequência realizadas por 
atividades também imateriais, que ganham cada vez mais importância na 
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reprodução ampliada do capital financeirizado, informacional e digital 
(ANTUNES, 2018, p. 37-38). 

 

Assim, segundo Antunes (2018), impactado por esse objetivo que se amplia em 

proporção mundial, o trabalho on-line fez desabar a separação entre o tempo de vida no 

trabalho e fora dele. Nesse sentido, essa nova modalidade de trabalho que agrega 

“mundo digital com sujeição completa ao ideário e à pragmática das corporações” tem 

como consequência “o advento de uma nova era de escravidão digital, que se combina 

com a expansão explosiva dos intermitentes globais” (ANTUNES, 2018, p. 42-43). 

Nesse aporte, o mundo do trabalho digital e flexível faz brotar termos como é o 

casa da “Pejotização”8, que é uma artimanha criada pelos empregadores para regular as 

relações em todas as profissões, agora com viés jurídico. Essa ferramenta desobriga o 

empregador de encargos sociais vistos como óbices ao lucro. Desta forma, profissionais 

como médicos, advogados, professores, bancários, eletricistas, trabalhadoras e 

trabalhadores se tornam permanentes, porém com seus direitos vilipendiados. 

  Em que pese isso ser uma vantagem, essa prática, segundo Antunes (2018), além 

de desfigurar o trabalho, traz algumas consequências: serve para eliminar os direitos do 

trabalho e da seguridade social paga pelas empresas; permitir a intensificação da dupla 

jornada de trabalho, tanto o produtivo quanto o reprodutivo (sobretudo no caso das 

mulheres), bem como incentivar o trabalho isolado, sem sociabilidade, desprovido do 

convívio social e coletivo e sem representação sindical. 

Em se tratando do acesso da internet como um direito humano universal e não 

como um privilégio, diante da projeção e do alcance que esse espaço propicia, além de 

refletir sobre os condicionantes sociais e políticos, cabe-nos compreender o uso dessa 

ferramenta “democrática” quanto ao grau de intimidade com o público-alvo, o caráter 

inesperado dos conflitos de relacionamentos no trabalho, bem como a prática educativa 

no tocante ao Indivíduo/Sujeito Surdo. Assim podemos compreender o uso da internet 

como fator que influencia no processo de aprendizagem para o Surdo não ser engolido 

em processo de servidão e dependência. 

 Dessa forma, Flaviane Reis e João Gabriel Duarte Ferreira (2021) questionam 

se, de fato, existe privilégio ouvinte em relação aos Surdos. Nessa direção, demonstram 
                                                        
8  Termo surgido da denominação Pessoa Jurídica, utilizado para descrever o ato de manter empregados 
através da criação de empresas pelos contratados e onde a relação passa a ser entre empresas ao invés do 
contrato de trabalho entre empresa e seus empregados. 
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preocupação no modo como os ouvintes se apoderam de forma discursiva ao representar 

um determinado grupo social para privilegiar e/ou maquiar “consciência” dos Surdos a 

fim de que esse privilégio ouvinte perdure na própria comunidade Surda. 

 O exercício do olhar crítico e discursivo foi a maneira visibilizada pela 

comunidade Surda para identificar e expor comportamentos de ouvintes que se valem de 

apropriação sorrateira tanto da cultura Surda quanto dos espaços Surdos para se 

autopromoverem. Dessa forma, Flaviane Reis e João Gabriel Duarte Ferreira 

questionam: 

 

Será certo, então, são novos discursos pelos ativistas surdos, que outros 
modos de nomear? Uma história construída pela comunidade surda sobre o 
privilégio ouvinte, finalmente, a prática de uma discussão para todos? 
Finalmente, uma forma em certas retóricas sobre o privilégio ouvinte e 
sugerir que se trata, em certas ocasiões, de palavras suaves que tranquilizam 
nossas e suas consciências de que compreendemos a profundas 
transformações culturais e sociais simplesmente porque o privilégio ouvinte 
existe por aí (REIS; FERREIRA, 2021, p. 1). 

 

 Diante dessa exposição, a consciência é oportuna não apenas como alerta, mas 

também como bandeira de reflexão para evitarmos que esse privilégio ouvinte seja 

hegemônico e tome posse do legado histórico Surdo. Daí, a resistência linguística 

empreendida pelos próprios Surdos em não deixar que os créditos de suas contribuições 

e transformações culturais, sejam negados e empurrados para debaixo do tapete da 

insensibilidade oportunista. 

 Quando tratamos da questão de privilégio, nós a compreendemos como um 

debate em transversalidade social, cultural, econômica e política que vem se 

desenrolando, sobretudo, por meio da realidade interposta pela própria desigualdade 

estrutural, onde um grupo sai prejudicado enquanto outro, beneficiado. É nessa direção 

que o debate se acirra mediante a complexidade social e cultural. 

  O que nos tem chamado atenção é a busca de identificar para compreender a 

realidade experimentada por professores Surdos em suas relações sociais e de trabalho, 

ou seja, observar justamente que, por conta da maneira como está estruturada a 

dinâmica dos espaços de convivências, essas questões de privilégios prestigiam, de 

forma direta ou indireta, grupos sociais de professores ouvintes. Isso explica o porquê 

da presença majoritária desses grupos em relação aos professores Surdos.  



64  

 Para maior identificação de como isso se processa no debate sobre privilégio, foi 

extraída a manifestação nas redes sociais, Instagram, do Surdo Professor João Gabriel 

Duarte Ferreira (2021) sobre o privilégio ouvinte em suas condicionantes nos espaços 

institucionais e também por meio de outras redes virtuais em atuações educativas. Em 

um de seus compartilhamentos de experiências, João Gabriel Duarte Ferreira chama 

atenção dos próprios ouvintes para a compreensão do significado “de privilégio ouvinte. 

Nos Stories (...) relacionado com curso de Libras ministrado por professores ouvintes 

através de internet”. 

 Antes a preocupação girava em torno das condições educativas institucionais. As 

redes sociais, de início, se expandiram de forma positiva em acesso e comunicações aos 

Surdos, mas isso mudou e surgiu outra preocupação no decorrer do tempo histórico. 

Preocupação que, segundo João Gabriel Duarte Ferreira, “trata sobre atuação de 

ouvintes em comparação com proporção de Surdos, sobre o ensino de Libras”, nas redes 

sociais.  

 Nessa direção, considerando o percentual tanto na realidade concreta prática 

quanto no ponto de vista virtual, os ouvintes, em sua condição majoritária, saem como 

maiores influenciadores no ensino virtual, uma vez que essa condição gera certo 

conformismo linguístico para outros ouvintes que se servem dessa ferramenta como 

processo de aprendizagem. Diante dessas condicionantes, o privilégio ouvinte que 

ensina Libras para outros ouvintes se processa mediante o uso da língua de conforto, do 

português, em simultâneo com Libras, nos cursos de Libras.  

A mensagem que João Gabriel Duarte Ferreira (2021) compartilha para os 

ouvintes chama a atenção para o fato de que os ouvintes, “às vezes não dão créditos aos 

educadores Surdos, mas se apropriam desse modo de ensino para se autolegitimar”. 

Neste prisma, embora o território virtual não esteja de forma fixa, quando flui por meio 

da internet e ganha novas proporções para alcançar o público-alvo, nota-se, segundo 

João Gabriel Duarte Ferreira, que a condição privilegiada do professor ouvinte, nessa 

janela, ganha evidência.  

Com esse intuito questionador, o Surdo Professor João Gabriel Duarte Ferreira, 

além de advertir sobre o fato de os ouvintes não sentirem no corpo o processo 

percorrido pelos Surdos em história de vida e de contexto educativo, busca alertar sobre 
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a importância de se fazer entender essa trajetória histórica experenciada pelos Surdos. 

Desse modo, expõe ao público as barreiras, dificuldades e sonhos em resistência: 

   

Um tempo atrás, eu estudava Educação Física que era uma das minhas 
paixões e cinema que também é uma paixão minha e o meu maior sonho 
sempre foi trabalhar e tentar conciliar as duas. Nesse período de estudar 
Educação Física, procurei algumas vagas de emprego, fui para escolas em 
busca de vaga. Participei de seis entrevistas e me responderam assim ‘Você é 
surdo. É difícil para gente. Como é que vai se comunicar? Não dá para você 
trabalhar em ambiente’. Essas foram às respostas que eu recebi (REIS; 
FERREIRA, 2021, p. 2-3). 

 

 Notadamente, essa reprodução dicotômica não propicia legitimação de espaço 

para se atuar em escola no processo de comunicação compartilhada. Assim, nesse 

arcabouço linguístico, a não aceitação do outro está em contradição com o jargão 

educativo “diferenças e igualdade”, e fica subentendido, pela ótica dos educadores 

ouvintes, que o Surdo não está em condição de exercer o trabalho em legitimidade e 

representatividade, como educador. 

 Nessas condicionantes, as engrenagens do próprio sistema, em evidência, 

corroboram essas condutas privilegiando os próprios ouvintes, mesmo que estes não se 

apercebam disso. Entretanto, a língua de conforto, hegemônica, em processo de 

interação e entendimento, dispensa o estranho que lhe tira da zona de conforto. Nesse 

aporte, se observa pelo relato do Surdo Professor João Gabriel Duarte Ferreira que não 

há abertura de espaço para outras culturas e nem para se compreender novos valores, 

percepções de mundo, para constituir relações de vivência, nas quais a língua vai se 

constituindo.  

  Nesse sentido, podemos concordar quando Ferreira (2021) diz que a língua não 

tem dono, pois entendemos que ela se constitui em processo de relações históricas nas 

vivências sociais. Destarte, o contexto em que estamos inseridos nos faz refletir sobre as 

condições de privilégio em que estamos posicionados enquanto perspectiva de nossas 

ações. Por essas razões, compreendemos os porquês de o privilégio ser polêmico nos 

aspectos das línguas para a formação de ensino, tão questionado pelo Surdo Professor 

João Gabriel Duarte Ferreira. 

 

(...) língua não tem dono, e nem ela é propriedade de ninguém. Então 
qualquer um inclusive brasileiro pode ensinar inglês, espanhol, francês, 
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italiano, inclusive Libras. Então eu também posso ensinar português, inglês, 
espanhol, Sinais Internacionais, Libras dentre outras línguas. Mas eu lhe 
pergunto se eu, surdo, teria a mesma oportunidade que você ouvinte? Vocês 
ouvintes que têm mais chances. Então o que eu vejo hoje são vários cursos 
ministrados só pelos professores ouvintes sendo ofertados através de internet. 
Então já tem um tempo que eu venho pensando sobre o privilégio ouvinte 
justamente nessa quarentena de pandemia (REIS; FERREIRA, 2021, p. 3). 

  

 O olhar crítico, em contexto de pandemia, descortinou o território virtual para 

nos fazer entender como ele se expande e, ao mesmo tempo, apodera-se do que vê. 

Nesses espaços virtuais, quando professores ouvintes emitem anúncios e apregoam seus 

marketings para oferecerem cursos de Libras em consonância com português, 

indiretamente, estão gerando “um conforto linguístico” a outros ouvintes.  

 Vale destacar que a crítica, aqui apresentada não é contra quem ensina Libras, 

mas contra o modo como ocorre a persuasão ao público numa concorrência 

subentendida com Surdos Professores. Esse privilégio dos ouvintes em ofertar esses 

cursos, intercalados com o uso da oralidade do português, faz parecer “mais fácil”. Ao 

que parece, as pessoas se assustam quando o mesmo curso é oferecido por Surdos, daí a 

pouca procura, diz João Gabriel Duarte Ferreira.  

  

(...) Isso é um Marketing. Eles usam esse privilégio de oferecer esses cursos. 
Tem tudo a ver. Então é esse assunto que eu trago para vocês. Quando vocês 
falam e apresentam a língua de sinais acaba soando como a melodia para 
esses alunos. Isso gera conforto enorme para eles aprenderem a língua de 
sinais e eu vejo muitos professores surdos oferecendo o mesmo curso, mas 
pouca procura. (...) Você sabe quando a gente frequenta vários lugares (...) e 
se apresenta como surdo, as pessoas se desesperam, não sabem o que fazer e 
fico procurando alternativas e procurando pessoas que sabem língua de 
sinais. Por isso, muitas pessoas ouvintes procuram um curso oferecido 
professores ouvintes porque é conforto gostoso ouvirem português e aprender 
a língua de sinais ao mesmo tempo (REIS; FERREIRA, 2021, p. 3).  

 

O que está em jogo não é somente a questão dos privilégios garantidos aos 

ouvintes, mas as condições de trabalho entrelaçadas, tanto no âmbito educativo 

institucional quanto por meio das redes sociais, para se ensinar a língua de sinais. Ou 

seja, mesmo diante das ferramentas comunicativas ofertadas, caso do curso de Letras-

Libras, como possibilidade de os Surdos expandirem sua participação, ainda há o receio 

dos ouvintes em se relacionarem com Professores Surdos. Vejamos o que diz Ferreira: 
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(...) Quando abriu o curso de Letras Libras, se abre uma porta, a gente 
aproveitou a oportunidade. ‘Vamos trabalhar, vamos ensinar a língua de 
sinais, vamos espalhar a língua de sinais pelo Brasil inteiro!’ (...) “Então o 
que está acontecendo é esse privilégio ouvinte dessa forma que vocês estão 
fazendo! Vocês têm ciência disso. Eu queria te perguntar algo. Com quem 
você aprendeu a língua de sinais? Provavelmente foi com um professor 
surdo. E sim, tem algumas pessoas que aprenderam com professores 
ouvintes. Sim, sabemos disso, mas a maioria aprendeu conosco! (REIS; 
FERREIRA, 2021, p. 3-4). 

  

 Entender o trabalho como espaço de atuação e de legitimidade, como prioridade, 

para socializar o conhecimento linguístico e, dessa forma, dar autoria a quem aprendeu 

e como aprendeu, para fazer valer o ensino de Libras, remete a uma advertência do  

Surdo Professor João Gabriel Duarte Ferreira: “a língua de sinais para gente acaba se 

tornando ganha-pão porque ela é a nossa sobrevivência, a língua de sinais é a nossa 

cultura e a língua de sinais é o nosso mundo, é a nossa realidade”. Entretanto, 

observamos que nem sempre há abertura de espaço em mesma igualdade, pois as 

barreiras, limitações e condições de privilégios estão em outras perspectivas.   

 Outro ponto é pensar na questão de privilégio no que diz respeito a concurso 

público para o ensino universitário, principalmente quando diz respeito a concurso de 

ensino de Libras que dá mais ênfase ao português do que à Libras. Vejamos: se o Surdo, 

que, pela perspectiva cultural, tem a Libras como forte fluxo de comunicação, precisa 

começar um processo de avaliação fazendo uso predominante da cultura do português, 

isso diz muito bem a quem e a qual grupo o privilégio está direcionado. Conforme João 

Gabriel Duarte Ferreira, 

 

Outra coisa que observo são os concursos, a maioria dos concursos, são 
obrigados a ter um texto dissertativo. As pessoas têm que escrever né? Para a 
gente, o português é uma segunda língua. Muitos ouvintes conseguem 
conquistar essa vaga que seriam para nós e a gente como fica nessa situação 
toda? É esse o ponto que eu quero levantar aqui, eu quero que vocês reflitam 
junto comigo.” “Mas a língua de sinais ela acaba sendo nossa, é nossa língua. 
Ela não tem dono, mas de qualquer jeito, ela nos pertence. Se não fosse a 
língua de sinais, o que seria de vocês novamente? E se a língua de sinais não 
existisse nenhum surdo que vocês estariam fazendo hoje? Então eu deixo 
essa pergunta para vocês (REIS; FERREIRA, 2021, p. 4). 

 

 Questionamentos desta natureza nos permitem refletir sobre as condições de 

privilégio no âmbito institucional, burocrático e, precisamente, da formação educativa, 

quando se diz considerar as “diferenças de igualdade”. Entretanto, diante dessas 

condições de privilégio, em processo concorrencial, os ouvintes saem na frente dos 
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Surdos e isso acirra, cada vez mais, a desigualdade de acesso de professores Surdos ao 

ensino superior.   

 

Vocês sabem que a língua vai mudando conforme o tempo, por ser viva, ela 
vai se transformando, vai vir novos sinais e tudo mais. Não é só aprender 
uma língua de sinais. Não é simples! A língua de sinais não é assim que 
funciona só com as mãos, tem que usar o corpo e a expressão facial. Quem 
faz isso melhor são próprios surdos que sinalizam diariamente. Vocês não 
podem negar isso. Essa é a realidade e a verdade dói. Eu sei que dói para 
vocês e dói muito mais para nós (REIS; FERREIRA, 2021, p. 4). 

 

 Oportuno esse desabafo e relato do Surdo Professor João Gabriel Duarte 

Ferreira, para que possamos refletir sobre as causas, impactos subentendidos, na relação 

de convivência entre ouvintes e professores Surdos:  

 

o tema do privilégio ouvinte, é verdade, é uma nova política da comunidade 
surda, ainda não assumiu concretude nas lutas e reivindicações dos 
movimentos surdos, da mesma forma que ainda é considerado de difícil 
compreensão pelos intelectuais surdos e pelas elites políticas progressistas do 
povo surdo (REIS; FERREIRA, 2021, p. 6). 

  

Assim sendo, podemos dizer que a concepção individualizada está condicionada 

quando contribui para a reprodução da desigualdade, ou seja, naturaliza a condição de 

privilégio que se tem ou justifica essa relação de privilégio à custa da desigualdade, que 

reproduz comportamentos e discursos tanto desse privilégio quanto dessa desigualdade. 

 

(...) as pesquisas sobre as realidades dos surdos revelaram que até mesmo as 
desigualdades de condições de ensino de Língua de Sinais do país refletem a 
hegemonia dos ouvintes na sociedade brasileira: Falante da Língua 
Portuguesa, com bela voz e desenvolvida na prática de audição para ouvintes, 
é praticamente ouvinte, enquanto, os surdos com menos vantagens, tiveram a 
sua identidade revelada: é surdo e fluente em Língua de Sinais, com a cultura 
surda em que vive como a legitimação do povo surdo (REIS; FERREIRA, 
2021, p. 7). 

 

Precisamos refletir sobre isso, pois apontar as questões de privilégio do outro em 

tom crítico significa descortinar a posição social e cultural-linguística que medeia as 

relações. Portanto, quando apontamos uma posição do privilégio que uma determinada 
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pessoa ocupa, não estamos dizendo que ela não lutou para obter o que conquistou, mas 

que existem várias outras posições envolvidas, nesse convívio social, que merecem ser 

respeitadas tendo em vista a da luta empreendida para conquista de tal legitimidade. 

Disso resulta o entrave de não se chegar ao mesmo lugar ou acessar os mesmos espaços, 

exatamente por conta da posição social e cultural que ocupam. 

Que fique bem claro que tratar de privilégio não envolve nenhum tipo de 

avaliação moral e nem de cunho individual, pois ter um privilégio não faz a pessoa ser 

inferior ou superior. Segundo Flaviane Reis (2021), em que pese a legislação vigente 

trazer algumas conquistas, “como no caso do curso de Letras Libras, lei de 

reconhecimento de Libras como língua, leis de oferecimento de intérpretes”, a validade 

da discussão sobre o tema do privilégio deve ser compreendida como “uma nova 

política da comunidade surda” em se manifestar.  

Por isso, segundo Reis (2021), precisamos compreender que o objetivo da crítica 

trazida por Ferreira (2021), em seu Instagram, visa apontar determinados privilégios no 

sentido de nos chamar a atenção para a reprodução das práticas excludentes que ainda 

são geradoras da desigualdade social e cultural. 

No tocante à questão do privilégio, buscamos, em sentido crítico, demostrar 

como uma determinada classe social e/ou grupo social se beneficia, de forma direta ou 

indireta, da oferta de estrutura e de aporte instrumental para o exercício e o desempenho 

de suas funções sociais. Isso porque as políticas públicas, atreladas às amarras de um 

sistema neoliberal desnivelado, tendem a privilegiar aqueles segmentos, “historicamente 

constituídos”, sob uma espécie de “direito consuetudinário”9. 

 Assim, diante desse contexto, em se tratando da presença de Surd@s 

Professores em espaços educativos, as questões de privilégios ainda estão postas, seja 

de forma subliminar e/ou ostensivas. Isso acontece porque as relações de convivência 

para a aceitação do perfil idealizado de professor permanecem sob a aura do 

perfeccionismo social e educativo. 

  

 

                                                        
9  “1. Aquilo que se funda nos costumes. 2. Diz-se do direito que advém da praxe, dos usos e costumes e 
da tradição. 3. Aquilo que é aceito, espontaneamente, por todos, por ter sido gradativamente criado pelo 
longo uso” (DINIZ, 1998, p. 814).   
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 “PRIVILÉGIO DA SERVIDÃO” COMO AUTOJUSTIFICATIVA 

 

Essa realidade também se apresenta quando tratamos sobre o conceito de “lugar 

de fala”, quando o argumento, colocado em evidência, tenta justificar a 

representatividade. Porém, entendemos que a representatividade não substitui a 

condição de “privilégio” como autojustificativa, por conta do que está posto pelas 

engrenagens do sistema de desigualdades e da “servidão” que está subtendida em 

desnivelamento político, social e cultural. 

Portanto, como processo mais amplo, é necessário que os Indivíduos/Sujeitos 

Surd@s Professores tenham compreensão da objetivação de suas ações, enquanto 

minorias e minoria linguística, e ressignifiquem a própria estrutura social, econômica 

por meio de mudanças culturais e de costumes, enquanto Seres sociais conscientes. 

Por isso, quando mencionamos a questão de privilégio por meio de estrutura 

social, cultural e econômica, não podemos deixar de refletir também sobre essas 

minorias. 

 

 MINORIAS E MINORIAS LINGUÍSTICAS 

 

Destarte, consideramos necessário tecer os conceitos de minorias, por meio do 

filósofo Paulo Ghiraldelli Junior (2013), e de minorias linguísticas, reportado pelo 

sociólogo Bernard Mottez (2017), uma vez que esses conceitos estão entrelaçados. 

Entretanto, devemos levar em conta que, enquanto as minorias se afirmam em razão das 

questões legais e de suas modificações, que envolvem resistência e luta, as identidades 

se constituem e se (re)constituem dialeticamente, nas relações. Assim, identidades e 

minorias são conceitos distintos. 

  Ao tratarmos a questão de minoria, vamos perceber que o conceito tem seu valor 

maior em relação às concepções de Identidades, pois não existe democracia sem 

contemplar as questões das minorias. Ademais, no itinerário educativo, essa abordagem 

foi abrindo espaço no sentido de corresponder a todos os seguimentos e grupos de modo 

universal.  
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Desta forma, nas relações sociais, a democracia deve ser compreendida não 

como a supressão de tudo que há para ser considerado de direito na existência da 

maioria e na liberdade de expressão, mas pela garantia dos direitos da minoria em 

relação ao que se tem como cultura e de meios legais de modo a legitimar a causa. Ou 

seja, não se pode apenas fortalecer laços de justaposição de uma maioria de professores 

ouvintes em relação à minoria de Surd@s Professores. Nesse quesito, a questão 

democrática precisa ser autêntica para corresponder aos direitos universais dessas 

minorias.  

Portanto, se a minoria de Surd@s Professores não está em uma única 

perspectiva, mas em um contexto em que há maioria de professores ouvintes, 

precisamos identificar o universal enquanto direito de justaposição. Com base nisso, 

para que a minoria de Surd@s Professores possa conquistar seus direitos em 

legitimidade para e pelo trabalho educativo, é preciso assegurar essa condição a eles, 

pelas vias legais e documentais, de modo a serem reconhecidos e protegidos, 

juridicamente, em âmbito universal, como um todo, ou seja, enquanto trabalhadores e 

cidadãos.  

A mudança sutil nessas terminologias (trabalhador e cidadão) reflete um aspecto 

importante para que Surd@s Professores sejam considerados em legitimidade pelo 

trabalho como brasileiros, e não apenas de modo restritivo, pelas concepções de 

Identidades, como um grupo cujos direitos se sobrepõem aos direitos universais, mas 

em busca de seus direitos, manutenções e transformações dentro do processo educativo 

e social.  

Historicamente, as ausências e as presentificações de Surd@s Professores são 

reflexos de uma política pública que norteou os usos e os costumes dos espaços 

educativos de modo vertical para atender, em suas proporções, a um determinado grupo 

social e que, por conta disso, perdeu de vista as minorias e a verdadeira finalidade do 

processo educativo e do espaço democrático de direito. Portanto, para extirpar o que foi 

construído pelas falácias teóricas dos direitos iguais e as práticas excludentes interpostas 

nesse trajeto histórico, precisamos questioná-las para superar tanto os entraves como as 

condições colocadas.  

Um olhar construtivo para o processo educativo vale a pena quando ele propiciar 

uma política que corresponda e favoreça, em igualdade de condições, a minoria de 
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Surd@s Professores no sentido de fortalecer a própria democracia educativa. Há que se 

ter o cuidado, também, de perceber que meramente desprezar as políticas públicas por 

questões de identidades – sobretudo como valor absoluto em querer ultrapassar aos 

direitos universais como única perspectiva – isso, por si só, não se sustenta. Por isso, 

constituir minoria de Surd@s Professores em busca de direitos legais implica convergir 

com as relações sociais no âmbito do espaço educativo. 

Se analisarmos as políticas afirmativas em contexto dialético, diante das 

contradições que envolvem as minorias, veremos que essas ofertas não podem ser 

compreendidas como favor ou como responsabilidade única do Estado, mas como 

presentificações de relações.  

Por suas ações, essas minorias querem buscar o respeito e expor novos rumos de 

igualdade e de oportunidade para dissolver o preconceito, a discriminação, as 

desigualdades sociais de modo a garantir bases legais que correspondam às suas 

necessidades e debelem esse desequilíbrio de atenção. Sob esse aspecto, em se tratando 

de Brasil, Ghiraldelli Junior (2013), enfatiza que: 

 

Os defensores das chamadas “políticas afirmativas” acreditam que nossas 
minorias, tanto as tradicionais quanto as novas, precisam de um apoio estatal 
para se colocarem em igualdade de oportunidades diante da maioria da 
sociedade, e isso ocorre para melhorarem as condições econômicas ou porque 
tais políticas podem diminuir o preconceito contra eles, existente na 
sociedade de forma aberta ou velada. Para eles, a democracia liberal não pode 
se vangloriar de sua feição se não corresponder ao que pode estar na 
definição “o governo da maioria”, isto é, se não dá atenção às necessidades 
das minorias. Muitos desses apoiadores não têm qualquer desdém para com a 
liberdade (...), pelo contrário: eles acreditam que ela não floresce quando a 
igualdade de oportunidades está em desequilíbrio entre os cidadãos 
(GHIRALDELLI JUNIOR, 2013, p. 41-42). 

 

Portanto, evidencia-se a necessidade de buscar novos rumos sociais, culturais e 

percepções educativas ancoradas pela legalidade para uma nova realidade, com 

equilíbrio. Isso não significa usar o nome da pseudopolítica afirmativa em substituição 

as identidades, mas desmitificá-las e, ao mesmo tempo, ir além das identidades, ou seja, 

reconhecer minorias de luta e seus direitos legais. 

O processo de superioridade, ao querer padronizar valores, status e concepções 

educativas, historicamente tem mostrado os Surdos em submissão e atrelados à 
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concepção ideológica normativa que, por sua vez, esteve atrelada ao âmbito educativo, 

mentalidade social, cultural e educativa que tem produzido desqualificação dos Surdos 

no contexto de ensino-aprendizagem.  

Essas reivindicações são oportunas para que tanto o discurso pelas necessidades 

quanto as pautas sociais convirjam para os interesses da democracia de forma a não 

eliminar e nem apagar as identidades e, muito menos, fazer das “políticas afirmativas”, 

uma única verdade, e o que é pior, conservadora. Ghiraldelli Junior (2013) faz análise 

das “políticas afirmativas” e dos “direitos das minorias” para mostrar que essas práticas 

se manifestam no contexto da própria democracia, ou seja, em suas relações sociais em 

formação dialética e de embate. Nesse sentido, 

 

(...) os defensores das “políticas afirmativas” e dos direitos das minorias 
veem-se empurrados para uma política aquém da reivindicação (...). Os 
conservadores forjam um discurso de que seria ridículo falar (...) como uma 
questão social, os quais deveriam ser tratados como uma questão 
restritamente médica ou educacional (GHIRALDELLI JUNIOR, 2013, p. 
45). 

 

 Nessa direção, essa carapaça conservadora deve ser quebrada, haja vista a 

mentalidade social que considera professores ouvintes como modelo cultural e de 

ensino nas instituições educativas, o que pressupõe uma visão única e de poder. 

Portanto, considerando as indagações, os reclamos e as experiências vividas diante dos 

reflexos negativos em instâncias que insistem em não atender suas reais necessidades, a 

própria minoria de Surd@s Professores deve se fazer presente para quebrar as antigas 

práticas educativas. 

 Com novas práticas de reflexões, essas minorias permitem, no dizer de 

Ghiraldelli Junior (2013, p. 49), “a quebra da crosta conservadora de uma sociedade. 

Essa crosta não mágica, ela é o que se forma pelo que é dito e por práticas de pessoas 

conservadoras”. Dessa forma, “as minorias querem poder viver segundo algumas 

práticas diferentes das da maioria ou, simplesmente, segundo a maioria, e precisam de 

ajuda para isso”.  

O entendimento que temos é que ao se estabelecer uma justaposição da maioria 

com a minoria, por meio do engajamento de seus direitos e valores, isso permite, na 
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prática, novas possibilidades com consistência democrática, em que as minorias não 

estão inseridas apenas pelas questões quantitativas,  

 

(..) mas por razões que têm a ver com as práticas e as necessidades ou os 
desejos de seus integrantes, como também porque possuem uma 
representação social e/ou política menos hegemônica. Dentro desse quadro, 
as minorias mais conhecidas são as mulheres, os negros (ou, se quisermos, os 
afrodescendentes), (...), os deficientes (...). O que vale é a hegemonia da 
representatividade, ou seja, o que impera na sociedade, que usos e costumes 
são de todos nós (...) (GHIRALDELLI JUNIOR, 2013, p. 50-51). 

 

 É nessa direção que a visibilidade dessas minorias, mencionadas por Ghiraldelli 

Junior (2013), deve obter destaque no contexto político e de ações. Esse passo é 

necessário para fortalecer laços na democracia como “direito de existência, de livre 

expressão e de proteção da lei e representação política”. Ademais, são buscas 

necessárias e oportunas para que a sociopolítica seja contemplativa a todos os 

segmentos sociais e culturais, indistintamente.  

 Para galgar esse percurso, a democracia precisa ser aperfeiçoada, ter seu 

desenvolvimento amparado pelo olhar legislativo, ampliar os interesses e necessidades 

dessas minorias de modo que a maioria não interrompa e nem impeça novos direitos e 

práticas “que podem vir a incentivar a criação de nova legislação que vise a regrar 

práticas jamais pensadas antes”; portanto, Ghiraldelli Junior (2013, p. 55) enfatiza que 

“não devemos olhar direitos de minorias a partir de uma perspectiva que vê o elemento 

do grupo minoritário como o centro de responsabilidade pelas diferenciações que, no 

limite, o impedem de viver bem”.  

 Considerar as minorias somente pelas diferenças por meio de identidades 

significa não compreender a complexidade estrutural e conjuntural que estão 

entrelaçadas nas questões sociais, econômicas, culturais, jurídicas e políticas. Dessa 

forma, as minorias transcendem a questão de identidades, mostrando assim por sua vez 

entrelaçamento discursivo e de caráter político de modo abrir novos horizontes saindo 

da zona de conforto e de alienação. 

As minorias devem refletir se de fato as políticas de inclusão são contemplativas 

ou apenas laços atrelados aos interesses da maioria em nome da “pseudocultura”; do 

“pseudoslogan de inclusão” para o compromisso econômico de contensão de gastos ou 

em nome da diversidade cultural, sem considerar as diferenças linguísticas. Nem sempre 
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as “políticas de inclusão” de fato são contemplativas, porque essas “políticas de 

inclusão (...) às vezes sofrem oposições fortes, não tão esperadas”. Dessa forma: 

 

(...) minorias tradicionais também estiveram no círculo de monstros: os 
negros estiveram em jaulas reais, as mulheres, em jaulas simbólicas. As 
bruxas nem aí ficaram, foram queimadas. Está na hora de não deixarmos 
mais nenhuma minoria em jaulas ou fogueiras e de darmos forças para a 
democracia nas suas políticas inclusivas (GHIRALDELLI JUNIOR, 2013, p. 
56-57). 

 

 Embora se tenha a esperança de que a democracia, voltada às políticas 

inclusivas, venha contemplar as minorias nas relações sociais, precisamos aguardar, em 

compasso de espera, para saber se a direção e o rumo trilhados pela legislação ofertada 

trarão, ou não, o efeito esperado. No dizer de Ghiraldelli Junior (2013, p. 58), seria “o 

dia em que certas minorias não justifiquem mais carregar o nome de minorias”. 

Se avançarmos nossas reflexões sobre o conceito de minoria linguística, 

conforme o proposto pelo sociólogo francês Bernard Mottez (2017) e, assim, 

considerarmos os Surdos, neste contexto, teremos plena compreensão de que: 

 

Com o reconhecimento da língua de sinais, os surdos começaram a se 
considerar uma minoria linguística. Pertencer a uma minoria linguística 
significa ter uma língua para si mesmo, não compreendida pela maioria, e 
viver em condições de bilinguismo. Além disso, significa sofrer uma certa 
desconfiança e um certo desprezo por parte da maioria (MOTTEZ, 2017, p. 
21). 

 

Quando Bernard Mottez (2017), em sua atuação acadêmica e de estudo, 

apresenta a Língua de Sinais dentro do espectro das minorias linguísticas, ele tem a 

preocupação de que não apenas a língua dos Surdos seja reconhecida e legitimada no 

âmbito social e educativo, mas também de que se possa trazer a compreensão de que os 

Surdos não somente estão em grupo, mas em minoria linguística, em compartilhamento 

de características linguísticas e não nos moldes da sociedade majoritária.  

Nesse sentido, caracterizar a minoria linguística significa compreendê-la não 

fechada em si mesma, mas como pertencente a um grupo, cujos traços culturais-

linguísticos se assemelham, mesmo diante da prevalência de uma sociedade 

majoritariamente diferente. A despeito dessa condição, sua prática cultural-linguística 
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precisa ser vivenciada e compartilhada para além das condições do bilinguismo para, 

assim, romper a desigualdade social cultural e trazer melhor conexão nas relações 

sociais. Por isso, 

 

Considerar os surdos como minoria linguística aos olhos de muitos aparece 
como uma proposta em um momento paradoxal e perigoso. Isso não vem da 
recusa de considerar a língua de sinais como uma língua? Isso não vem, 
também, da ideia que geralmente temos de uma minoria linguística? Merece 
um pouco de atenção o exemplo de um país em que a implementação dessa 
maneira de ver é inseparável de uma verdadeira reinserção de surdos na vida 
social e cultural da Nação (MOTTEZ, 2017, p. 22). 

  

Pegando como exemplo a situação das pessoas Surdas, no contexto social, 

familiar e educativo, Mottez (2017) vai dizer que uma mudança significativa norteou o 

lugar dos Surdos na sociedade, tanto no que diz respeito às atitudes quanto às políticas, 

desde a infância, quando o diagnóstico da surdez era estabelecido até a maturidade. 

Portanto, é nesse processo, que os membros da família, assim como pessoas amigas, 

têm um “banho de linguagem” e aprendem a língua de sinais para se comunicarem com 

grande proveito linguístico e intelectual com o jovem Surdo. 

 
  

Proveito linguístico primeiro — é precisamente o que se chama de “banho de 
linguagem” —, mas também proveito intelectual, porque ela recebe, dessa 
maneira, todas as informações preciosas que lhe permitem estruturar o 
mundo que a rodeia, situar-se lá e, portanto, estruturar melhor a si mesma 
(MOTTEZ, 2017, p. 23). 

 

Segundo Mottez (2017, p. 23) o objetivo da comunicação total, introduzida pela 

primeira vez em uma escola, estava em não negligenciar “nenhum meio para melhorar a 

comunicação: aparelho auditivo, educação auditiva, aprendizagem da fala e da leitura 

labial, leitura, escrita, língua de sinais, gestos naturais, desenho”. Nesse sentido, a busca 

por entender quais os melhores procedimentos “implica que se tenha pela língua de 

sinais o mesmo respeito que se tem pela fala”. Daí o autor defender a importância de 

haver a multiplicação de cursos para Surdos nos estabelecimentos de ensino superior de 

ouvintes.  Pois,  

 
Eles podem assistir os cursos de sua escolha por meio da disponibilização de 
intérpretes. Isso está relacionado a um fenômeno mais geral. Uma lei 
relativamente recente obriga todas as organizações — universidades, 
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hospitais etc. — que recebem dinheiro federal a cumprir certas regras 
relativas à acessibilidade de deficientes. Essas normas são, para os 
deficientes, o que os ajuda a se movimentar no plano arquitetônico. Elas 
tendem a ser, para os surdos, o direito a um intérprete. Como os recursos a 
um intérprete profissional são geralmente caros, pode acontecer que essas 
organizações prefiram formar, em seu próprio seio, pessoas aptas a se 
comunicar com pessoas surdas se, por acaso, surgir a oportunidade 
(MOTTEZ, 2017, p. 24). 
 

 
Consequentemente, tanto os serviços públicos ou organizações privadas de 

caráter comercial, cultural, que estimulam o desenvolvimento de cursos de Língua de 

Sinais em todos os níveis, nas escolas, nas universidades ou em outros lugares onde a 

Língua de Sinais é ensinada da mesma maneira que outra língua. 

Assim, também, acreditamos que Surd@s Professores, brasileiros, devam ser 

considerados em todo o seu processo de luta e reivindicações, enquanto minorias 

linguísticas, mas para que isso ocorra, eles precisam ser alcançados e amparados por um 

arcabouço jurídico legítimo. O que isso significa, então? Significa que o “proveito que 

as pessoas surdas podem extrair da aprovação desse ponto de vista é, evidentemente, 

ligado à maneira como uma sociedade se comporta com suas minorias” (MOTTEZ, 

2017, p. 22). 

 Portanto, é preciso denunciar as amarras interpostas com o propósito de não se 

fixar em regras gerais, mas direcionar o olhar para o tratamento histórico, caso a caso, 

dessas minorias envolvidas nos embates. Ademais, não podemos esquecer que há uma 

questão de fundamental importância nessa relação de convivência experenciada pelos 

Surdos, que é o seu aspecto linguístico, pois, 

 

Isso significa, primeiramente, ter uma língua para si mesmo, uma língua que 
não seja compreendida pela maioria. Esta língua não foi aprendida na escola, 
mas, em geral, em casa e com outros membros dessa minoria. Essa língua é a 
que se utiliza normalmente quando estão entre eles. É a mais familiar para 
eles expressarem as coisas do cotidiano, seus sentimentos, as coisas 
importantes (MOTTEZ, 2017, p. 25). 

 

Esse processo linguístico, onde se desenrola as relações sociais, no caso dos 

Surdos com o uso da Língua de Sinais, representa um grande desafio diante de uma 

sociedade majoritária ouvinte. Podemos dizer que embora a comunidade Surda não 

esteja fechada em si própria, sua língua de sinais não é compreendida pela maioria 
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ouvinte. Isso se processa, por falta de interesse, por inferiorizarem a importância social 

da língua ou por desconhecimento.  

Nesse caso, diferente de uma língua estrangeira que alguém conhece “pelo 

menos um pouco”, a língua de sinais sofre uma espécie de refutação linguística uma vez 

que ainda carece de maior ensino-aprendizagem nas instituições educativas para ampliar 

o seu repertório.  

 

Pertencer a uma minoria significa, em segundo lugar, ser bilíngue. Pode-se 
ter um domínio perfeito da língua majoritária, ou pode-se dominá-la só 
parcialmente, mas sempre se sabe pelo menos um pouco. É realmente muito 
raro e muito difícil não conhecer, pelo menos um pouco, a língua majoritária 
do país em que se vive (MOTTEZ, 2017, p. 25). 

 

Dito isto, ampliar o repertório linguístico, no dizer de Mottez (2017), “significa, 

portanto, ser mais rico do que quem conhece apenas uma língua”. Assim, a minoria 

linguística tem seu valor cultural de apropriação também a outros aspectos linguísticos e 

de cultura. Pois, 

 

É essencial, especialmente nos primeiros anos de educação, que a criança 
seja ensinada, pelo menos em parte, na sua própria língua. Não fazer isso 
resulta no que bem constatamos. Mesmo quando as minorias linguísticas têm, 
teoricamente, igualdade de acesso à educação, elas têm resultados ruins; 
membros de minorias abandonam mais cedo seus estudos; eles são 
maciçamente subeducados e ocupam, posteriormente, situações profissionais 
compatíveis que pesam na imagem que se tem dessas minorias. Seria, 
portanto, tentador dizer que a igualação formal de direitos e oportunidades 
teve o resultado paradoxal de reforçar os preconceitos. Parece ridículo, hoje, 
explicar os menores sucessos pelo critério de raça; isto foi substituído o 
conceito de “meio culturalmente desfavorecido” (MOTTEZ, 2017, p. 27). 

 

Percebemos que “meio culturalmente desfavorecido” é a outra ótica sobre 

minoria apresentada por Mottez (2017, p. 32), pois desperta em nós a forma desprezível 

que a sociedade majoritária trata por reproduzir “uma imagem muito negativa do surdo” 

que “aparece como um ser limitado, até mesmo mutilado. Dessa imagem não se espera 

muito. Ela explica por que alguém se resigna tão facilmente ao nível medíocre de 

educação que geralmente lhe é dado”. É desse modo que está construída nas relações de 

poder e que respinga na comunidade a imagem do surdo, por falta de uma política 

pública consistente no contexto educativo, ou seja, que dê sustentação ao processo de 

formação linguística em condições de direito, dignidade e igualdade. Uma base legal, 
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plena e justa, que legitime sua presentificação e reconhecimento, enquanto força de 

trabalho necessária, e, portanto, extirpe todo preconceito e sepulte, definitivamente, 

todo atraso histórico. 

Diante do exposto, Mottez (2017) nos ajuda a compreender essas realidades para 

se ter consciência sobre o que está acontecendo e o porquê dos direitos não chegarem 

em igualdade de condições para os Surdos. Nessa direção, seu estudo é um verdadeiro 

despertar para um olhar crítico tanto para a sociedade quanto para o processo e contexto 

educativo. Ou seja, enquanto espaço de ensino-aprendizagem, buscar compreender a 

presença dessas minorias no sentido de fortalecê-las em ofertas consubstanciais em 

respeito à apropriação democrática de seus direitos.  

É justamente a partir dessa preocupação democrática sobre seus direitos que as 

minorias não precisarão mais ser chamadas de minorias, por se considerar o 

reconhecimento da comunidade Surda, o seu fortalecimento, e, sobretudo, a afirmação 

de Surd@s Professores em justaposição aos demais professores nos diversos contextos 

educativos.  

Sabemos que no âmbito legal, documental, o processo foi árduo no itinerário 

histórico dos Surdos, porque a experiência vivida pelos estudantes Surdos nos diferentes 

âmbitos educacionais trouxe preocupações quanto à necessidade da presença de Surd@s 

Professores.  

 

 REFLEXÕES SOBRE OS DOCUMENTOS LEGAIS E DISCUSSÕES 

 

Assim, como considerar o perfil de Surd@s Professores no itinerário histórico, 

no âmbito Legal-Nacional brasileiro, para uma efetiva democracia? Haja vista as 

discussões teóricas, em Lima (2018) e Cunha Júnior (2015), servirão de aporte 

necessário quando adentrarmos nas análises dos documentos legais: Resolução nº: 7/72 

do Conselho Federal de Educação (formalização de documento de 1974, promovido 

pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) / Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP)); a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; a Lei 10.436, de 24 de abril de 

2002; o Decreto nº 5.626, de dezembro de 2005; a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015; 

Projeto de Lei nº 4909/2020 e a Lei de Diretrizes Brasileira de 2021 para a Educação 
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Bilíngue de Surdos com a Lei nº 14.191, de 3 de agosto de 2021. Sem dúvida, 

oportunizam maior atenção a cerca dos embates sobre se há ou não, presentificações de 

Surd@s Professores nos espaços educativos.  

Em, Política Educacional e Política Linguística na Educação dos e para Surdos, 

Marisa Dias Lima (2018), faz um alerta de extrema importância que é o de se avançar 

mais na “formação dos Surdos e/ou ouvintes no que tange no ensino” por meio legais, 

nos documentos nacionais. Pois, segundo a autora, essa propositura se coloca como 

caminho para orientar “a política educacional e linguística na Educação dos e para os 

Surdos”. Dessa forma, podemos compreender que o processo educativo ainda se 

encontra em impasse, tanto nos órgãos governamentais quando nas Instituições 

educativas que realizam diferentes práticas discursivas. Pois, nem sempre, essas práticas 

suprem a necessidade em evidência. Portanto, segundo Lima (2018), “é necessário 

aplicar uma proposta de negociação” para legitimar as estruturas e ações pedagógicas.  

Assim, Lima (2018) enfatiza a necessidade de uma “construção legal do tema e 

da política pública e suas ações na educação” para “novos questionamentos, reflexões e 

apontamentos da negociação como a Zona de Equilíbrio, que precisam ser perseguidos, 

como norteadores para a formação das pessoas envolvidas”. Entendemos aqui, as ações 

e discussões de modo a alcançar a “qualidade de ensino, no que tange a sua estrutura e 

ações pedagógicas”.  

Desta forma, tanto as documentações como as tramitações legais, são 

movimentos oportunos enquanto ato “reflexivo e construtivo de novas ideias e 

entendimentos que não pode se encerrar”, pois essa dinâmica tende a “motivar novas 

reflexões, estudos, debates, movimentos da categoria na constante construção e 

afirmação de políticas públicas na Educação dos e para os Surdos”. 

Ademais, Lima (2018) destaca que esse processo se trata de um verdadeiro 

desafio porque “ao sustentar uma apresentação, explicitar a política vigente, pensar em 

novas descrições, e, não apenas descrever com precisão aquilo que já está (e foi) dito, 

como verdade absoluta”, busca propiciar análise crítica para atingir suas metas e 

objetivos educativos. 

Nessa mesma linha de raciocínio e preocupações educativas, Cunha Junior 

(2015), em O Embate em Torno das Políticas Educacionais para Surdos: Federação 

Nacional de Educação e Integração dos Surdos, explica que para um ensino de 
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qualidade o caminho perpassa pelo embate político, econômico, cultural, social e 

educacional. Assim, também, por meio das associações, caso da FENEIS, das entidades 

políticas democráticas e das produções intelectuais, necessárias, para se “romper o 

estado de marginalização social sofrido pelo Surdo brasileiro”.  

Como reforça Cunha Junior (2015) “é possível identificar a relação entre o 

discurso e a ação propriamente dita”, para saber se há ou não correspondência com a 

prática educativa, pois nem sempre esse discurso e essa ação satisfazem as minorias 

e/ou as minorias linguísticas. Nesse sentido, as contradições estão postas e, por isso, 

precisam ser analisadas e investigas.  

Conforme Cunha Junior (2015), “os trechos de leis, parecem reafirmar o 

compromisso com a ‘educação para todos’, mas na prática, percebe-se que ainda há 

muita coisa a ser feita”, como, por exemplo, identificar como “melhorar a infraestrutura 

das escolas, proporcionar suporte pedagógico aos profissionais envolvidos com a 

própria realidade educacional dos Surdos, elaborar currículo específico etc.”. Por esses 

motivos, o caminho de luta transformadora precisa buscar resultados concretos.  

No entanto, “os interesses subtendidos nas entrelinhas do discurso 

governamental de forma direta ou indireta mostra que o Estado, por assim dizer, já 

tomou partido e já escolheu a parte que atenda a seus interesses”, no que Cunha Junior 

(2015) ressalta que, “não é a base necessitada quem será atendida, mas o topo da 

pirâmide porque o interesse neoliberal será o determinador das nuances e das diretrizes 

a serem estabelecidas”.  

Para superar as contradições e falhas em percurso históricas, no embate legal, e 

ajustar essa realidade precisamos compreender o “grito dos Surdos” por uma verdadeira 

cidadania, para que saiam da invisibilidade e do estigma. 

Podemos perceber que, nos moldes da estigmatização, sob a ótica normativa, os 

Surdos encontravam-se em invisibilidade. Daí o porquê de, no ambiente de Educação 

Especial, professores Surdos não serem considerados para o perfil de ensino. Pois, 

historicamente, a educação desses Surdos estigmatizados ocupou mais a área dos 

médicos e “especialistas” do que, propriamente, da pedagogia, pela prática dos 

professores. 
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O pensamento contextual tem considerado o ser perfeito como o ideal, sendo 

que a mutilação induz certos comportamentos e relações sociais idealizados que 

prejudicam tanto a afirmação de identidades como o sentimento de pertencimento ou de 

relações socioeducativas. Assim, professores Surdos estavam apenas na condição de 

“auxiliar” os “profissionais técnicos”, estes sim, com a tarefa de promover um 

atendimento “multidisciplinar” aos “excepcionais / deficientes e/ou portadores de 

deficiências”. Percebemos aqui que a função de auxiliar tinha “valor” secundário ou 

apenas de apoio. Nesse contexto, o compartilhamento do aspecto linguístico pelos 

próprios professores Surdos não ocorria de modo livre e espontâneo, mesmo que 

houvesse controvérsias ou opiniões contrárias. 

Corrobora ainda mais com essa questão a realização, na década de setenta, mais 

precisamente em novembro de 1974, do I Seminário Brasileiro sobre Deficiência 

Auditiva, promovido pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) / Centro Nacional 

de Educação Especial (CENESP), cujo principal tema era Formação de Professores 

Especializados de Deficientes da Áudio-Comunicação. O evento gerou embate para 

contar com a presença de professores Surdos na Educação Especial. Além disso, pedia a 

 

Dedicação de todos os esforços para que a formação de Professores de 
Deficientes da Áudio-Comunicação fosse realizada nos moldes da Resolução 
nº. 7/72 do Conselho Federal de Educação, isto é, dentro do Curso de 
Pedagogia (currículo pleno); que o Ministro da Educação e da Cultura 
promovesse e incentivasse atividades em todo território nacional, buscando 
proporcionar a atualização e o aperfeiçoamento do professor especializado, 
através de cursos, conferências, seminários, publicações, etc.; que houvesse 
uma complementação na seleção de candidatos a cursos de Professores de 
Deficientes da Áudio-Comunicação, no sentido de impedir o ingresso 
daqueles que possuíssem distúrbios de audição e de linguagem, ficando 
impossibilitados de exercer adequadamente a sua profissão (MEC/CENESP, 
1974).  

  

Conforme a mentalidade da época em torno da educação especial, observamos 

que era muito forte o estigma negativo quanto à possibilidade de se ter professores 

Surdos como membros institucionais de formação e prática de ensino, pois o que se 

visava era “impedir o ingresso daqueles que possuíssem distúrbios de audição e de 

linguagem, ficando impossibilitados de exercer adequadamente a sua profissão”. 

Como nesse contexto o desenvolvimento da fala ainda estava em pauta, quem de fato 

poderia garantir a melhor qualificação para isso seriam os ouvintes; assim, “o surdo que 
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desejasse se formar professor de surdo era impedido segundo essa deliberação” 

(ROCHA, 2008, p. 112).   

   Mesmo diante das problemáticas e dos desafios existentes na Educação Especial, 

em todo o território nacional, o embate para uma proposta de ensino aos Surdos 

repercutiu e sugeriu-se que o “Ministro da Educação e da Cultura promovesse e 

incentivasse atividades em todo território nacional, buscando proporcionar a 

atualização e o aperfeiçoamento do professor especializado”. Embora já houvesse 

manifestações e reclamos por visibilidade na prática de ensino, caso do Surdo Professor 

Geraldo Cavalcanti, nesse contexto, Surd@s Professores não tinham legitimidade como 

categoria de trabalho. Sobre os Surdos que trabalhavam no Instituto Nacional de 

Educação de Surdos, diz Rocha (2008): 

 

É possível que muitos profissionais do INES tenham resistido a esse 
impedimento. Alguns anos antes, o professor Geraldo Cavalcanti já vinha 
defendendo a participação de surdos no ensino de outros surdos. Ele, que 
trabalhava o desenvolvimento da fala do surdo, no entanto, não descartava a 
utilização da então denominada mímica (ROCHA, 2008, p. 112).  

 

Oportuno esse apontamento por Rocha (2008), da presença de Surdo Professor 

nesse I Encontro sobre a Formação de Professores Especializados de Deficientes da 

Áudio-Comunicação, de modo que a presentificação de fato legitimasse a preocupação 

do “professor Geraldo Cavalcanti que já vinha defendendo a participação de 

surdos no ensino de outros surdos”. Um grande legado histórico e educacional desse 

Surdo Professor para o processo de visibilidade na prática de ensino foi fomentar o 

ensino de Surdos para outros Surdos, prosseguindo assim para novas gerações.  

 Quando o texto trata do aspecto linguístico destacando que o Surdo Professor 

Geraldo Cavalcanti, embora se utilizasse do oralismo, não descartava outras 

possibilidades de ensino, aqui temos legitimada, nessa prática, a presença de 

características linguísticas no processo de ensino pelo próprio Surdo Professor. 

É em meio à conjuntura neoliberal que a inclusão dos anos de 1990 se apresenta, 

em nome da diferença e da diversidade, mas apenas para ganhar força e interesses 

manipulativos em ocultar os reajustes econômicos para contenção de gastos em outros 

territórios educativos. Nesse período, o sistema educacional, segundo Cunha Júnior 
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(2015), pode ser visto “por analogia (...) como uma moeda em cuja borda, entre as duas 

faces (inclusão/exclusão) está sutilmente alojado tudo aquilo que podemos chamar de 

Apartheid”, em que se manifesta uma espécie de apartação educacional. Portanto, não 

há como imaginar em contexto inclusivo o perfil de Surd@s Professores com suas 

práticas de ensino e de valorização cultural linguística pelo trabalho educativo. 

É no contexto da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que percebemos de que forma estão postos os 

interesses orçamentários e as interferências nas instituições educativas, pois a transição 

para a contenção de gastos, remanejamentos de verbas institucionais educativas e 

formação de professores, alinhadas, enquanto investimentos em uma nova concepção 

econômica se encontram em conformidade com as condicionantes da chamada educação 

especial em perspectiva para a inclusão. 

Assim, conforme a LDB, 9.394/96, no seu artigo 58, “entende-se por educação 

especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 

especiais”. Ou seja, há um direcionamento para a chamada diversidade, na educação 

inclusiva, mas que não se aprofunda nas categorias de estudantes e de professores 

nesses espaços educativos.  

Contudo, se o objetivo está em observar as condições e recursos para que se 

efetive a aprendizagem, será que isso, de fato, garante as transformações e dá o suporte 

necessário para um trabalho diferenciado no processo e contexto educativo? Embora 

haja ampliação de matrículas dos estudantes “ditos com deficiência” nas escolas de 

inclusão, observamos que, em alguns casos tem-se a desativação de orientações e 

investimento necessário para a formação de Surd@s Professores, uma vez que nem 

mesmo a LDB de 9.394/96 acolhe essa visibilidade enquanto atuação de ensino.  

Em se tratando de profissionais educativos, conforme o artigo 59, inciso III, no 

tocante à exigência de “professores com especialização adequada em nível médio ou 

superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comum”, ao que parece, há 

um deslocamento de relações para com os estudantes, “os estigmatizados”, de, se 

possível, integrá-los na educação desde que haja professores especializados. Portanto, 
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por essas medidas, não temos aqui a especificidade de quem são esses profissionais e o 

seu valor de trabalho.  

 Há de se considerar que no processo e contexto educativo os defensores da 

educação de Surdos e os que nela atuavam não se sentiram acomodados, mas buscaram 

oportunizar novos espaços, legitimar novas ações e, sobretudo, reconhecimento no 

aspecto linguístico, cultural e histórico, em engajamento de luta e resistência.  

Vejamos, como exemplo, que o esforço empreendido pela Federação Nacional 

de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS), conjuntamente com outras 

comunidades Surdas e associações filiadas, possibilitou a criação da Lei 10.436, de 24 

de abril de 2002, de autoria da senadora Benedita da Silva (PT/RJ), que em seu artigo 

1.º, parágrafo único, reconhece a Língua Brasileira de Sinais – Libras, como meio legal 

de expressão e comunicação das pessoas Surdas e, no seu artigo 4.º, estabelece as 

responsabilidades de quem deve promover essa inclusão. 

 

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-
motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico 
de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas 
do Brasil. (...) Art. 4o O sistema educacional federal e os sistemas 
educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a 
inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e 
de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua 
Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente. (...) Parágrafo 
único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a 
modalidade escrita da língua portuguesa (LEI 10.436, de 24 de abril de 
2002). 

 

 Além da ênfase pelo reconhecimento linguístico e da visibilidade de uma cultura 

com a legitimidade para incluir a disciplina de Libras, no ensino superior, seja nos 

cursos de licenciaturas, seja na formação no âmbito da educação especial quanto no 

âmbito da educação inclusiva, o currículo escolar foi pensado no sentido de valorar e 

legitimar os envolvidos no contexto educativo.  

 Entendemos que a formação de professores, seja para o público Surdo e/ou 

ouvinte, no ensino superior, especialmente àquela direcionada a educação de Surdos, 

enquanto processo de conteúdo, ensino e aspectos linguísticos, engendrou ao ensino 

superior, mesmo que tardiamente, uma nova carapaça pedagógica. 
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Art. 4º A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do 
ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser 
realizada em nível superior, em curso de graduação de licenciatura plena em 
Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda língua. 
Parágrafo único. As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação 
previstos no caput (DECRETO 5.626/2005). 

 

Essa concepção de formação de docentes constitui-se em nova carapaça 

pedagógica porque, embora tenhamos o decreto 5.626 de 2005 que oficializa a Lei 

10.436 de 2002 e trata da importância da Libras como disciplina no curso de formação 

de licenciatura, entendemos que é preciso aumentar ainda mais a disponibilidade de 

cursos de formação de Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como um 

passo necessário e oportuno para expansão das garantias individuais dos Surdos.  

Os paradigmas tradicionalistas do Ensino Superior vão sendo moldados à 

medida que os cursos de Licenciatura e das demais áreas vão estabelecendo 

legitimidade para a demanda Surda. Portanto, é preciso valorizar e respeitar as 

Identidades de Surd@s Professores enquanto categoria de trabalho e o processo 

linguístico, considerando que a diversidade de formação desses trabalhadores qualifica 

Surd@s Professores a ministrarem aulas em outras áreas de conhecimento. 

A lei nº 13.146, de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 

dá ênfase para as condições de igualdade de direitos das pessoas com deficiência de 

modo que possa legitimar à sua inclusão social e de cidadania. Assim, ao tratar de 

inclusão, a nossa reflexão está em saber como os Surdos estão inseridos nesse 

documento precisamente no que diz respeito ao exercício educativo de professores. 

 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de 
toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É 
dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar 
educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda 
forma de violência, negligência e discriminação. 

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na 
modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e 
classes bilíngues e em escolas inclusivas; 
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X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação 
inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o 
atendimento educacional especializado; 

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento 
educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias 
intérpretes e de profissionais de apoio; 

 

Percebemos que, no documento LBI (2015), que trata da garantia aos direitos 

humanos de pessoas com deficiências, em seu aspecto educativo, a nomenclatura de 

professor está presente, apenas, em dois momentos. Por isso, consideramos ser oportuno 

o questionamento: qual perfil de profissional estamos pensando?  Não temos aqui a 

categoria de Surd@s Professores ou professores com múltiplas deficiências, porque o 

conceito de professor ainda está arraigado àquela mentalidade majoritária, que é a 

condição de ouvinte. Nesse sentido, tudo é direcionado para o sistema educacional 

inclusivo como se fosse única forma educativa.  

Embora as Escolas Bilíngues de Surdos coexistam nesse contexto, elas não são 

mencionadas em processo de formação de aprendizagem com o professor Surdo ou 

Surd@s Professores, pois a educação bilíngue é vista de uma forma restritiva, em que a 

Libras é considerada como primeira língua e a modalidade escrita da língua portuguesa 

como segunda língua. Assim, com a ausência em se discutir o repertório linguístico e 

pedagógico e o tipo de escola e de cultura linguística Surda a ser pensada, nossa 

preocupação está em descortinar esse embate que restringe as instituições educativas. 

Aderir às práticas pedagógicas somente na perspectiva do sistema de inclusão e 

não considerar as diferenças linguísticas e as diversas categorias de professores é não 

ser receptivo a outras formações de professores, tal como Surd@s Professores, em sua 

legitimidade de categoria. Considerados como profissionais de apoio, com um valor 

secundário, esses trabalhadores apenas servem de muletas para a manutenção do sistema 

educacional.  

Em continuidade, para melhor compreensão do itinerário legal, temos o Projeto 

de Lei 4.909/2020, de autoria do senador Flávio Arns (PODEMOS-PR), que trata da 

Educação Bilíngue de Surdos na LDB como modalidade de Ensino, concretizado pela 

Lei nº 14.191, de 3 de agosto de 2021 que alterou a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e dispõe no seu capítulo V-A 
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sobre a modalidade de Educação Bilíngue de Surdos, ou seja, indica buscar respeitar a 

diversidade humana em seu aspecto linguístico, cultural e de identidades. 

Desta forma, enfatizar a Educação Bilíngue de Surdos torna-se um ganho 

necessário de modo assegurar essa modalidade de ensino dentro da LDB, ou seja, em 

processo educativo no qual a criança Surda terá oportunidades de inserir-se na 

aprendizagem-conhecimento desde o zero ano, na educação infantil, que se estenderá 

conforme seu desenvolvimento .  

Assim, a Lei nº 14.191/21, destaca a Educação Bilíngue de Surdos, na 

modalidade de educação de ensino. Em seu texto, vamos perceber não somente a 

importância da visibilidade, mas também das identidades dos estudantes em contexto 

educativo, como destaca o artigo 60: 

 

Art. 60- (...), em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, 
escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos 
surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas 
habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes 
pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Art. 60-B. Além do 
disposto no art. 59 desta Lei, os sistemas de ensino assegurarão aos 
educandos surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos 
com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas 
materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização 
adequadas, em nível superior. 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, 
como o atendimento educacional especializado bilíngue, para atender às 
especificidades linguísticas dos estudantes surdos. 

§ 2º A oferta de educação bilíngue de surdos terá início ao zero ano, na 
educação infantil, e se estenderá ao longo da vida. 

 

 Além de dar ênfase à educação Bilíngue de Surdos, a lei não trata somente da 

instituição em si, do ponto de vista do espaço de ensino e da infraestrutura como um 

todo, mas também do contexto linguístico que envolve a vida desses estudantes Surdos 

e de professores em suas relações cotidianas.  

Do mesmo modo, como pensar e tratar dos materiais didáticos e dos professores 

bilíngues com formação e especialização adequadas, em consonância com a realidade 

Surda?  Como não basta somente a materialidade em visualidade, é preciso pensar 

também como se processa esse ensino para a construção de conhecimento. Em se 

tratando do perfil de professor, diz a Lei: 
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Parágrafo único. Nos processos de contratação e de avaliação periódica dos 
professores a que se refere o caput deste artigo serão ouvidas as entidades 
representativas das pessoas surdas. 

 Art. 78-A. Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, desenvolverão 
programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar 
bilíngue e intercultural aos estudantes surdos, surdo-cegos, com deficiência 
auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com 
outras deficiências associadas, com os seguintes objetivos: 

I - proporcionar aos surdos a recuperação de suas memórias históricas, a 
reafirmação de suas identidades e especificidades e a valorização de sua 
língua e cultura; 

II - garantir aos surdos o acesso às informações e conhecimentos técnicos e 
científicos da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas. 

 

Temos um precedente histórico neste documento ao oportunizar abertura de 

espaço para que as entidades representativas das comunidades Surdas se posicionem no 

que se refere aos “processos de contratação e de avaliação periódica dos professores”. 

Entretanto, tendo em vista que, ainda carece maior atenção a valorização do trabalho de 

Surd@s Professores, uma vez que “trabalho não é sinônimo de emprego” (KOSIK, 

1968), contratação ou avaliação em periodicidade, sem uma efetivação no espaço 

educativo, seria, por assim dizer, sinônimo de precarização.  

O salto valorativo está em reconhecer as diversas formações cada qual com a sua 

escolha disciplinar e, sobretudo, em concurso para a legitimidade de personificações de 

Surd@s Professores. Considerar a busca de salário que esteja em consonância com a 

dignidade em reconhecimento para o plano de carreira, sem dúvida, proporciona maior 

engajamento. 

As diversas identidades de Surd@s Professores em atuação de ensino e de 

Educação Escolar Bilíngue e Intercultural permitem socializar conhecimentos aos 

estudantes “surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas 

habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas”. É justamente por 

meio de experiências de vida, de sociedade, de conhecimento, da escolha da profissão 

que, ao atuar em processo educativo, Surd@s Professores proporcionam suas memórias 

históricas enquanto reafirmação e reconstituição de suas identidades, em consonância 

com a valorização de suas línguas e culturas.  

Proporcionar o ensino com o aporte intercultural das comunidades Surdas é 

pensar no desenvolvimento de ensino, de pesquisa, de extensão, para ir além da 
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Educação Bilíngue em direção ao ensino superior, para repensar o processo de formação 

de professores, ou seja, um construir um olhar novamente para a educação básica e 

aprimorá-la no Plano Nacional de Educação, acrescentando no currículo educativo os 

conteúdos culturais correspondentes às demandas dos Surdos para a elaboração e 

publicação de material didático que contemple os aspectos linguísticos e culturais. 

Vale abrir um parêntese para destacar que a presença da Feneis e de 

Representatividades de Surd@s Professores para a proposta da Educação Bilíngue de 

Surdos na LDB, que se consolidou como um marco histórico, exigiu que se 

empreendesse uma árdua articulação com Senadores e Deputados Federais para que os 

Surdos de cada Estado fossem representados e o projeto de Lei sobre a modalidade de 

Educação Bilíngue de Surdos se transformasse efetivamente em Lei. 

Na presente conjuntura histórica, Flaviane Reis, Professora e Diretora de 

Políticas Linguísticas e Educacionais da Federação Nacional de Educação e Integração 

dos Surdos, afirmou, em Audiência Pública, no Supremo Tribunal Federal (STF), em 

2021, que “a educação bilíngue de surdos (português e Libras) é um direito e não 

representa segregação”. Nessa direção, Reis (2021) reforça que a inserção dos aspectos 

linguísticos no processo de ensino-aprendizagem dos Surdos não é apenas um 

contributo moral, mas um direito para que este processo educativo se constitua e supere 

o velho lema da segregação e da exclusão. 

Assim também a Surda Professora Marisa Lima (2021), da Universidade Federal 

de Uberlândia (UFU), representando Surd@s Professores, no mesmo contexto de 

Audiência Pública, diante do Supremo Tribunal Federal (STF), agradeceu a todos que 

contribuíram para essa conquista, pois, se, como se diz, a “união faz a força”, a Lei nº 

14.191/21, que trata da Educação Bilíngue de Surdos, foi uma conquista das 

comunidades Surdas, das entidades representativas e de Surd@s Professores para que, a 

partir das crianças Surdas, todos os Surdos tenham um ensino de qualidade.  

Nesse sentido, a força aqui é compreendida como instrumento não apenas para 

acompanhar o que está sendo feito, mas também para que o alcance da lei não fique 

somente no papel e proporcione, na prática, a transformação da Educação Bilíngue em 

uma modalidade de ensino. Para que isso ocorra, novas Diretrizes Nacionais da 

Educação Bilíngue de Surdos (Libras/Língua Portuguesa), precisam ser levadas a efeito.  
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Estas Diretrizes são elaboras pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)10; 

pelo Grupo de Trabalho (GT)11 interinstitucional, contemplando especialistas no 

assunto, com a participação da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação 

(SEMESP/MEC) e com a representação da Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue 

de Surdos (DIPEBS/ SEMESP/MEC); representantes do Instituto Nacional de Educação 

de Surdos (INES/MEC); e por especialistas Surdos e ouvintes bilíngues sinalizantes da 

Libras de diversas universidades federais, secretarias de educação e institutos federais 

brasileiros com atividades de pesquisa no campo. 

 No momento em que se altera a LDB, automaticamente, isso tem que gerar uma 

nova orientação específica, que são as Diretrizes, para atendimento das novas demandas 

e de suas novas características. Nesse caso, essa orientação apresenta e considera as 

propostas e define normas para proporcionar, na prática, a implantação da modalidade 

da Educação Bilíngue aos Surdos. Assim, há dois tipos de diretrizes: Operacional e 

Nacionais.  

 A Diretriz Operacional serve para definir como o sistema vai ofertar a Educação 

Bilíngue de Surdos e como ela funcionará, ou seja, os tipos de escola e aconselhamento 

educativo. Por outro lado, as Diretrizes Nacionais, uma vez que os processos 

curriculares têm outros objetivos, orientarão qual a escola, a estrutura mínima, os 

materiais didáticos, os profissionais que vão atuar e a discussão do currículo.  

  É importante compreendemos que uma diretriz curricular para Educação 

Bilíngue de Surdos não visa discutir somente a língua portuguesa e a Libras, mas o 

currículo como um todo na área de orientação para todas as demais áreas de ensino.  

Embora tenhamos que nos preocupar com o currículo de Educação Bilíngue de 

Surdos, ainda é preciso, nessas diretrizes ou novas diretrizes, estabelecer qual o perfil de 

                                                        
10 COMISSÃO: Ivan Cláudio Pereira Siqueira (CEB/CNE), presidente, Suely Melo de Castro Menezes 
(CEB/CNE), relatora, Amábile Aparecida Pacios, Fernando Cesar Capovilla, Joaquim José Soares Neto e 
Tiago Tondinelli.  
11 Para a elaboração deste documento, a comissão contou com a participação, contribuição, sugestões 
textuais e conceituais, dos seguintes especialistas Surdos: Adriana Horta (FECAP/SP); Ana Regina Souza 
e Campello (DESU/INES); Crisiane Nunes Bez Batti (DIPEBS/MEC); Daniel Junqueira (UFES); Elias 
Paulino da Cunha (UNIFESP); Flaviane Reis (FENEIS); Lara Gontijo de Castro Souza (ABRASC); 
Marianne Stumpf (UFSC); Marisa Dias Lima (UFU); Rodrigo Rosso Marques (INES); Sylvia Lia 
Grespan Neves (Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo). Especialistas ouvintes: 
Adriane Melo de Castro Menezes (UFRR); Elizangela R. de S. Castelo Branco (DIPEBS/MEC); Felipe 
Venâncio Barbosa (USP); Maria Mertzani (FURG); Thyago de Sousa Santos (UFPR); Vânia Elizabeth 
Chiella (SEDUC/FADERS/RS). 
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profissional de professor e que profissional educativo é esse. Quais os cursos e as 

formações desses profissionais? Ainda temos uma enorme ausência de Diretrizes 

documentais no que diz respeito à formação de professor para legitimar, de fato, 

Surd@s Professores enquanto categoria. Por isso, há que se pensar nessa direção para 

maior visibilidade e aprimoramento. 

Em que pese a existência de cursos de Letras-Libras e Bacharelado, vamos 

perceber que ainda faltam Diretrizes tanto para a formação como para profissionais da 

Educação Bilíngue de Surdos. Por isso, acreditamos que pensar em Diretrizes 

Interculturais para curso de formação de profissionais, para ampliar a qualidade da 

Educação Bilíngue, é válido. Isso não somente para Surd@s Professores, mas para 

todos aqueles que atuam em outros espaços e instituições educativas.  

 Nesse itinerário legal que apresentamos, observamos que, em pleno século XXI, 

ainda é necessário visibilizar Surd@s Professores enquanto categoria de trabalho no 

processo e contexto educativo. Nesse sentido, não somente a Educação Bilíngue de 

Surdos precisa ser repensada para acomodar essa presentificação e personificação, mas, 

levando em consideração as Identidades de Surd@s Professores enquanto categoria, 

para todas as modalidades de ensino e instituições de ensino, desde a educação básica 

ao superior.  

 Considerar as presentificações de Surd@s Professores na Educação Bilíngue de 

Surdos é um avanço que não podemos negar, porém não devemos “narcisar” esse 

espaço institucional cultural-linguístico como único. Assim sendo, consideramos ser 

importante também, expandir atuações de Surd@s Professores em experiências 

linguísticas e pedagógicas de ensino em outras instituições, pois isso é imprescindível 

não apenas para o reconhecimento de sua importância cultural, mas também enquanto 

socialização de repertório linguístico e de conhecimento, em processo educativo pelo 

trabalho. 

Portanto, considerar a rede regular de ensino, educação básica, educação 

bilíngue de Surdos, educação dos quilombolas, educação indígena, educação de jovens e 

adultos, ensino superior etc. como instituições e espaços fundamentais amparados pela 

lei em legitimidade, na formação e na garantia cultural, isso é a democracia!  

 Porém, precisamos estar atentos para descortinar as contradições que estão 

sutilmente postas, nesta mesma democracia, quando tratamos da formação de 
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estudantes, de professores e, sobretudo, no tocante à aceitação ou não do perfil de 

Surd@s Professores, enquanto trabalhadores nos contextos educativos. Dito isto, o que 

vem a ser democracia de Surd@s Professores no âmbito educativo?  

 

 DEMOCRACIA 

 

Para consistência da nossa argumentação como fertilidade sobre a democracia, 

tanto István Mészáros (2007; 2008; 2017) quanto Michael W. Apple (1986; 2003), 

fornecem aporte necessário para a continuidade deste posicionamento crítico e 

denunciativo que envolve os Surd@s Professores. 

  Em A Educação para Além do Capital, István Mészáros (2008), que foi 

estudante de Lukács, mostra que não devemos tratar a educação e o processo de ensino-

aprendizado como negócios atribuídos a uma mercadoria de que se mede o valor, mas 

sim como parte da própria vida, em caráter humano, que supere a lógica 

desumanizadora do Capital voltada para o individualismo, a competitividade e o lucro. 

Deve-se valorizar a produção intelectual pela criatividade humana na atuação prática 

por meio do trabalho, ou seja, na realização que vai além do ambiente da sala de aula e 

da instituição educativa. 

Pautar questões educativas reconhecendo a sua importância significa que não 

devemos ficar presos somente no âmbito pedagógico, pois é necessário ir além, abrindo-

se para o mundo. Isso permite interpretarmos as questões atribuídas ao papel do 

processo e contextos, na construção de outro mundo possível. Assim, como construir 

referência educativa que seja o próprio ser humano? Para isso, precisamos compreender 

o sujeito social que se constitui na dinâmica das engrenagens das transformações 

políticas, culturais, econômicas e sociais, como eixo de discussão necessária ao 

entendimento do próprio humano.  

 Nesse sentido, Mészáros (2008) defende ser possível enxergar o processo de 

exclusão que se dá no ambiente educativo, porque o grande problema são as relações 

humanas e o caráter de competitividade que estas políticas públicas impõem ao 

indivíduo, transformando-o em valor mercantil de investimento; assim sendo, esta 

reprodução gera apartheid social.  
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Para reverter essa contradição, o autor enfatiza que a relação, tanto do professor 

quanto dos estudantes, na prática educativa de ensino-aprendizagem, deve convergir em 

transformação e mudança necessária para a construção de uma sociedade justa, longe da 

exploração do individualismo ou da manipulação que visa manter o controle de 

dominação.  

Assim, fugir dessa imposição do capital enquanto manipulador do ser social é 

colocar em evidência o processo e contextos educativos como processo libertador que 

transforma o trabalhador em agente político consciente como uma ferramenta de luta 

histórica para uma mudança radical no âmbito educacional, social e político.  

 Para que isso ocorra, é necessário romper com a lógica da conformidade para a 

sobrevivência humana, ou seja, é importante compreender a essência dos problemas 

para nova ação, de modo que possamos nos apropriar do conhecimento, no sentido de 

conscientizar o coletivo e socializar o ensino-aprendizagem.  

No dizer de Meszáros (2008), enfrentar diversas formas de internalização 

significa romper com a conformidade universal. Ou seja, criar uma contrainternalização 

com os objetivos fundamentais de uma alternativa abrangente, concretamente 

sustentável, por meio das práticas educativas, das políticas de ações e das culturas 

linguísticas, envolvidas em uma transformação social para reestruturar a formação 

humana. 

 Quando mencionamos as problemáticas dos estudantes diante do capital, ou seja, 

das desigualdades sociais, isso nos remete ao enfrentamento destes professores naquela 

reprodução desigual que viviam, enquanto estudantes. Pois a história educacional 

brasileira vem sendo constituída de forma desnivelada e, nessa direção, o processo 

educativo vem tentando se ajustar à consciência e às mudanças estrutural e conjuntural. 

Conforme menciona Mészáros,  

  

O problema das determinações substantivas se refere a uma mudança 
fundamental de uma futura sociedade, que, para se tornar historicamente 
sustentável, precisa ter a igualdade substantiva como princípio norteador vital 
do seu metabolismo social. Da mesma forma, nem é preciso dizer que alguns 
outros conceitos reguladores (como o da democracia substantiva) não podem 
ser dissociados desse requisito, no sentido de que todos eles precisam ser 
concebidos e implementados no espírito da igualdade substantiva 
(MESZÁROS, 2017, p. 1).  
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Dessa forma, assumir a igualdade substantiva que atenda todos os seres humanos 

significa ser realista para compreender as contradições e melhorar a consciência coletiva 

e, assim, livrar-se da internalização do capital. Isso significa ir para além do capital em 

consonância com a universalização do direito e da dignidade do trabalho no processo e 

contextos educativos. Assim, a igualdade substantiva em Mészáros (2017) tem sua 

validade real na medida em que o valor subjacente na sociedade permita, de forma 

positiva, gerar uma autotransformação na educação em processo contínuo de 

conscientização. 

A educação e a transformação social e, de forma abrangente, a própria igualdade 

substantiva, tem que ser, em tempos presentes, para a consolidação de uma mudança 

material e culturalmente radical em sua dialética. Então, para que a igualdade 

substantiva se consolide, urge que a democracia seja convergente, para que todos 

tenham o processo e os contextos educativos de qualidade, seja enquanto conteúdos, 

prática de ensino, formação de professores, seja enquanto trabalho do professor. 

 

É por isso que uso a expressão “substantivamente democrático” (e, é claro, 
“democracia substantiva”, cujas características definidoras fundamentais a 
tornam indissociável da “igualdade substantiva”) em contraste inclusive com 
a concepção de democracia, que já foi genuinamente liberal e que, sob 
nenhuma condição, poderia ser substantiva, mesmo que tenha conseguido ser 
mais ou menos substancial em um sentido político limitado. Nesse sentido 
limitado, a política pode ser mais ou menos “substancialmente democrática” 
sob um regime liberal, mas jamais poderá ser substantivamente democrática. 
No caso do contraste feito aqui por mim, não pode haver política “mais ou 
menos substantivamente democrática” ou “mais ou menos substantivamente 
igual”. Ou ela é substantivamente democrática e substantivamente igual ou 
não é. Em outras palavras, no último caso ela de modo algum é substantiva. 
Em contraposição, sob certas condições históricas é perfeitamente legítimo 
falar de relações políticas/sociais “mais ou menos substancialmente 
democráticas” ou “mais ou menos substancialmente iguais” (MESZÁROS, 
2017, p. 1). 

  

Quando Mészáros (2017) se expressa sobre a democracia substantiva, de 

imediato, ele está considerando a essência da igualdade pelas garantias de relações 

sociais e políticas, pois, quando não há essa associação, os contrastes em contextos 

educativos se apresentam e o próprio capital deixa de funcionar, culpabilizando as 

causas e efeitos negativos que ocorrem na sociedade no âmbito educativo. É neste 
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prisma que, infelizmente, sem fazer a relação com o Estado, com a Instituição, com a 

cultura linguística, com a formação de professores e dos estudantes, o professor é 

considerado o eixo causador do fracasso educativo.  

Não podemos nos deixar levar pelo conservadorismo no sentido de perdemos o 

valor ético e moral advindos de uma sociedade individualizada e competitiva pelo 

trabalho. Pois, na sociedade capitalista, há desumanidade imperativa do tempo 

inalterável do sistema, ou seja, a destruição do humano-trabalho impondo-lhe uma 

condição de alienação ou de não dignidade. Conforme Mészáros (2007), a cultura de 

desigualdade substantiva continua nos dominando, minimizando o acesso, o direito e a 

dignidade pelo trabalho nas relações sociais. Desta forma,  

 

Esses retrocessos caminham lado a lado com a primeira estipulação de uma 
falsa oposição entre “igualdade de resultado” e “igualdade de oportunidade” 
e, em seguida, com o abandono até mesmo do falso apoio antes concedido à 
ideia (nunca realizada) de “igualdade de oportunidade”. Não que esse tipo de 
resultado possa ser considerado surpreendente. Pois, uma vez que o 
“resultado” socialmente desafiador é eliminado de modo arbitrário da cena e 
oposto à “oportunidade”, esta última se torna desprovida de todo conteúdo e, 
em nome do termo totalmente vago da “igualdade” sem objeto (e pior, que 
nega resultados), torna-se a justificativa ideológica da negação prática efetiva 
de todas as oportunidades reais para aqueles que precisam delas 
(MÉSZÁROS, 2007, p. 186).  

 

Portanto, para reverter essa desumanização, o Sujeito precisará transformar a 

potencialidade da sua própria realidade de modo criativo e concreto em tempo 

disponível para que, em processo dialético prático de mudança, haja igualdade e 

democracia substantiva em tempo de transformação pelo direito e acesso ao trabalho no 

âmbito educativo, para “libertar-nos da cultura da desigualdade substantiva e substituí-

la progressivamente por uma alternativa viável” (MÉSZÁROS, 2007, p. 194). 

 Se de um lado temos a preocupação, enquanto trabalho, nesse contexto da 

democracia em suas contradições, de outro, quando enfatizamos o processo e contextos 

educativos, vamos perceber que as contradições estão entrelaçadas nas instituições de 

ensino em que os professores precisam reestruturar os conteúdos, os conhecimentos, os 

currículos e a capacidade crítica para uma avançar a uma perspectiva social e cultural 

inerente à sua realidade.     
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 Para isso, Apple (1995) menciona as contradições da não contemplação de 

conteúdo educativo por estar ajustado aos interesses da dominação ou da manutenção do 

sistema político, econômico, social e cultural. Porém, para que ocorra superação, os 

professores precisam constituir uma nova história e um novo tempo.    

Consequentemente, cumpre aos professores restaurar a dignidade enquanto 

reconhecimento coletivo, pois, para Apple (1995), essa peculiaridade torna-se um 

grande passo para que as lutas e as pautas possam ser legitimadas como possibilidades 

de um futuro democrático no âmbito do ensino e de acesso aos conteúdos que lhe deem 

condições para analisar, criticamente, as contradições do próprio mundo em que se vive. 

Conforme Apple,  

  

Nossa habilidade, como educadores/as, para educar a nós mesmos/as – e, a 
partir daí, para educar nossos/as estudantes em todos os níveis – depende 
muito, portanto, da proteção conferida à possibilidade de uma prática 
curricular e pedagógica mais democrática. (...) podemos ter certeza de que 
sem esse conhecimento, a possibilidade desse futuro será cada vez mais 
difícil de entrever (APPLE, 1995, p. 178-179). 

 

 Oportuno salientarmos que as habilidades não são inerentes aos interesses das 

desigualdades, mas, no dizer de Apple (1995; 2003), convém apresentar uma nova 

prática pedagógica que permita reestabelecer um novo currículo, um novo 

conhecimento e experiências de vidas culturais para a superação dessas desigualdades 

educativas para uma nova ação democrática. 

 Apesar de não haver consenso de igualdade em contexto democrático, no âmbito 

do trabalho, a concorrência institucional se faz presente; nesse sentido, as contradições 

estão postas, uma vez que nem todos tiveram o mesmo ponto de partida no seu 

momento inicial de ensino, seja enquanto programação de conteúdo e de formação, seja 

no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem. 

 Para reverter essa situação reprodutiva ou paralisante, somente a consciência 

coletiva permite alcançar o processo e os contextos educativos de forma “libertadora”, 

bem como de pensamento, em caráter de libertação humana. 
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 RESISTÊNCIA E DEMOCRACIA TARDIA 

 

 Em se tratando de libertação humana, há que se compreender a questão 

envolvendo Surd@s Professores, com histórico de resistência e de democracia tardia 

nos contextos educativos, uma vez que eles não tiveram o mesmo ponto de partida em 

relação às outras culturas. Por conta disso, prevalece um descompasso de 

reconhecimento enquanto categoria de trabalho e de aquisição cultural. Citamos a 

democracia tardia porque, enquanto categoria de trabalho, ela ainda não é reconhecida 

para atuar em diversas disciplinas. Isto porque persiste a ideia de que, para o Surdo, 

somente a disciplina de Libras ou apenas a instrução de Libras em apoio aos professores 

ouvintes, já seria o suficiente. Essa imposição desniveladora, que prioriza o exercício da 

função como instrutor ou ministrante da disciplina Libras, insiste em desconsiderar a 

formação de licenciatura para o exercício da profissão, e, com isso, a formação 

diversificada se torna um fator secundário.  

Oportuno observarmos que, em que pese a recente atuação de Surd@s 

Professores nos espaços educativos, prevalece uma atuação não resolvida e não 

contemplada, uma vez que, mesmo com o passar dos anos, os Surdos sofreram 

ostracismo cultural, com reflexo prejudicial ao exercício da prática educativa.   

A questão máxima está em se compreender o perfil de Surd@s Professores, 

enquanto categoria de Identidades como trabalho valorativo, a partir do que ensinam 

para, depois, readequar sua presentificação nos contextos educativos, e conquistar e 

valorizar com maior rigor as suas práticas de ensino.  

Em pleno século XXI, ainda não temos Diretrizes para que possamos analisar de 

modo aprimorado a constituição e a valorização do trabalho de Surd@s Professores 

enquanto trabalhadores, mesmo depois de dezesseis anos, considerando o tempo desde o 

Decreto 5.626 de 2005 até a Lei nº 14.191, de 2021 para que Surd@s Professores 

graduados em licenciatura possam acompanhar um estudante do zero ao terceiro ano de 

ensino médio.  

Diferentemente da cultura ouvinte que, por décadas e até séculos, questiona, 

reinterpreta e ressignifica a prática de ensino do professor ouvinte, isso não ocorre com 

Surd@s Professores, pois “a negligência e a áspera desconsideração das relações de 
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poder do capital (...) e, sobretudo a transubstanciação da sujeição autoritária e da 

dominação implacável do trabalho” (MÉSZÁRO, 2007, p. 284) acentuam o 

desnivelamento de atenção e de oportunidades para os Surdos. 

Por conta desse desnivelamento contraditório dentro dessa estrutura e conjuntura 

da democracia educativa, durante muito tempo o perfil de professor e as práticas 

educativas eram ancorados naquelas perspectivas da cultura ouvinte.  Entre elas, está a 

ausência de concursos em esfera pública adequados à cultura Surda, para legitimar seus 

membros enquanto categoria de trabalhadores. 

 Assim, para que os leitores possam compreender os pormenores dos escritos 

dessa obra e entender todo o percurso educativo experienciado pelo autor, dentro desses 

desnivelamentos (estrutural, conjuntural...) sobretudo contraditórios que nortearam seu 

itinerário de vida, sintam-se inseridos e compelidos a seguirem, não só como 

expectadores, mas como coparticipantes dos sentimentos e das emoções trazidas pelo 

fluxo das informações, aqui delineadas.  

 

 ITINERÁRIO DE VIDA 

 
Trata de conhecer a ti mesmo. A tarefa é mais árdua do que parece.  

Miguel de Cervantes 

    

Sabendo que conhecer a nós mesmos não é uma tarefa fácil, apresentamos, nesta 

introdução, a nossa trajetória de vida utilizando o termo “NÓS” em substituição à 

nomenclatura “EU”. Um convite aos leitores desta obra a não somente conhecerem-na, 

mas incluirem-se como pertencentes aos contextos, processos de luta e de reflexões 

críticas sobre a realidade e condições materiais árduas que o autor enfrentou. Assim, 

entenderão o porquê de isso ainda acontecer com os demais Surdos que estão inseridos 

na estrutura econômica da sociedade à qual pertencemos e na superestrutura jurídica e 

política que experimentamos.  

 Portanto, essas situações de sensibilização que os conclamamos a acompanhar 

não devem ser entendidas apenas como empatia, ou seja, um colocar-se no lugar do 

outro, pois, considerando que o problema foi interposto sobre nós, como muralhas, 

precisamos martelá-las, o quanto antes, para derrubá-las. É disso que precisamos tratar, 

pois esse problema advém como sobrecarga daquilo que foi imposto sobre nós, está 
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imerso na sociedade e faz parte das relações sociais que vivenciamos. Daí o nosso 

despertamento a uma leitura crítica e social.    

Nesse sentido, podemos dizer que o nosso caminho de luta na condição de Surdo 

teve início aos quatro anos de idade, ainda na pré-escola. A professora percebeu que 

havia algo diferente em nós quando não atendemos ao seu chamado para retornarmos à 

sala de aula. Simbolicamente, o toque da mão do coleguinha, em nosso ombro, nos 

alertando sobre o pedido da professora e o giro de nossa cabeça em direção a ela nos 

inseriu, por assim dizer, em um contexto novo, ao qual não tínhamos conhecimento 

antes da experiência com a pré-escola, ou seja, o universo Surdo.  

Chamados às pressas para uma reunião, nossos pais foram alertados sobre as 

desconfianças da professora acerca do que poderia estar ocorrendo. Indagações como se 

nós escutávamos ou se tínhamos “problemas” de concentração etc. Perguntas difíceis de 

serem respondidas, até porque foi um momento de embaraço na mente e no sentimento 

de nossa família. A partir de então teve início nossa via crucis de exames para descobrir 

o que estava ocorrendo. 

Asseverava o histórico familiar que a surdez, reflexo do acometimento da 

rubéola que afetou a audição ainda na gestação, foi o fator desencadeador. Exames 

médicos comprovaram que nervos mortos, na região auditiva, dificultariam qualquer 

intervenção cirúrgica corretiva.    

Especialistas fonoaudiólogos recomendaram a utilização de aparelhos auditivos 

e a matrícula em escola especial, se houvesse rejeição na escola regular. Além disso, 

alertaram a família para nos afastarem da aprendizagem por Língua de Sinais a fim de 

evitar comprometimento no nosso desenvolvimento e aprendizagem. 

 Naquele momento, apesar de os profissionais da área médica alertarem sobre o 

procedimento anteriormente descrito, nossos pais buscavam entender tudo o que estava 

acontecendo. Precisavam retomar o equilíbrio para filtrarem as quantidades de 

sugestões advindas de parentes, amigos, conhecidos, a fim de nos encaminhar de modo 

a não comprometer nossa formação. 

O que ficou evidente, de fato, como preocupação notória em nossos pais, diz 

respeito ao ambiente educativo que viríamos a ocupar. Por desconhecerem como estava 

estruturada uma Escola Especial ou qual seria a aceitação e o nosso desenvolvimento 

em uma Escola Regular, as dúvidas e incertezas tomaram conta de todos. Familiares 

expressavam um olhar carregado de sentimento piedoso sob o aspecto do “coitadinho” 

que soava como uma espécie de doente, problemático, que não conseguirá se 
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desenvolver como ser humano “normal”.  

Começou, então, outro estágio de nossa vida. Nossos pais optaram por nos 

matricular, aos cinco anos de idade, no ano de 1995, na Escola Municipal de Educação 

Infantil Manuel Bandeira, Rua Antônio Genele, 151, Jardim Monte Alegre, na Zona 

Norte de São Paulo. No pátio, nos corredores ou em qualquer outra dependência da 

escola éramos vistos como algo intocável. Para os demais estudantes, parecíamos 

vindos de outro planeta; para a professora, éramos um perigo que sobrecarregava suas 

preocupações.  

O início das nossas experiências de segregação social se tornou evidente dentro 

do próprio ambiente escolar, uma contradição, se pensarmos a escola como o espaço de 

liberdade para que o indivíduo desenvolva suas potencialidades cognitivas e de 

relacionamentos afetivos. Verdade é que nossa presença causou, por assim dizer, forte 

impacto no comportamento e nas relações. Ficou subentendido que alguém como nós 

não era bem-vindo ali. Talvez por isso recebíamos um tratamento estranho, sentado na 

primeira carteira sob o olhar fiscalizador da professora. Essa atitude provocou certo 

distanciamento com sérias consequências para o aprendizado, o mínimo que fosse.  

Em 1996, passada a fase pré-escolar, fomos matriculados na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Érico Veríssimo, na Rua Rafael Alves, 295, no Bairro de Vila 

Regina, também zona norte de São Paulo, outra vez no período vespertino. Novas 

experiências vieram se somar às poucas que trouxemos da escola anterior.  

A relação professor-estudante ainda não estava bem delineada em nossa mente e, 

por conta da defasagem de aprendizado anterior, complicou-se ainda mais a 

compreensão do que estava sendo ensinado. Exemplo que marcou nossa jovial 

caminhada e não sai de nossa mente foi que, por falta de orientação, nós ainda não 

sabíamos usar o caderno de forma correta (se era de trás para frente ou do meio para o 

fim), portanto, nosso caderno era uma completa bagunça. Quando a professora nova 

pegou o caderno, ao invés de explicar, começou a gritar tresloucadamente proferindo 

adjetivos depreciativos de toda natureza.  

Tomados pelo espanto, voltamos para casa enquanto lágrimas escorriam em 

nosso rosto infantil molhando o chão como se marcassem uma trilha de tristeza.  

Para evitar novos episódios como o apresentado, após diálogo dos nossos pais 

com a direção da escola, foi permitida mudança para o período matutino, no qual a nova 

professora nos recebeu muito bem. Ciente da defasagem de aprendizado que trazíamos, 

a nova professora, com muita paciência, foi nos ensinando, passo a passo, como 



102  

manusear adequadamente o caderno e como escrever corretamente.  

Para facilitar o acompanhamento, foi decidido, na reunião com nossos pais, 

novamente aquela mesma história: sentar à frente, na primeira carteira, para fazer a 

leitura labial, um entendimento de que isso diminuiria a dificuldade de aprendizado e 

“resolveria” o problema. Porém, certo dia, “nós” esquecemos os aparelhos auditivos e, 

mesmo sentados na fileira da frente, não conseguíamos decifrar o que estava sendo 

explicado pela professora.  

Com o tempo, o relacionamento com os demais estudantes foi se descortinando à 

medida que cada um, à sua maneira, se aproximava, mais por curiosidade sobre os 

aparelhos. Às vezes respondíamos, outras vezes saíamos de perto para evitar 

constrangimento. Entretanto, outros que nem sabiam o que argumentar, falavam desta 

forma: “deve ser legal usar isso”. Mas como não podia ser diferente, outros 

ridicularizavam, zombavam, inventavam apelidos como, por exemplo “robô”, entre 

outros. 

Fora do ambiente escolar, por recomendação médica, fomos nos servir do 

acompanhamento de fonoaudiólogos, com o objetivo de “corrigir” e/ou desenvolver a 

fala e a prática da leitura labial. Os primeiros atendimentos foram feitos no setor de 

fonoaudiologia do Hospital Municipal de São Paulo, no Bairro Vergueiro. Distante e 

cansativo, o trajeto exigia o deslocamento em baldeações de vários ônibus. Parecia uma 

eternidade. Apesar dos BA, BE, BI, TA, TE, TI exercitados com as fonoaudiólogas, e 

repetidos várias vezes por nós, ainda não entendíamos a importância daquele exercício. 

Depois de certo tempo, nossos pais conseguiram um acompanhamento em uma 

Unidade Básica de Saúde, na Vila Iório, Freguesia do Ó. A nova fonoaudióloga, como 

exercício, pegava a nossa mão e a colocava em sua garganta para sentirmos a vibração 

de sua voz. Exemplo: conforme ela falava íamos sentido a vibração e, assim, repetindo 

várias vezes.  

Infelizmente, durante o segundo mandato de Paulo Maluf (1993-1997) como 

prefeito de São Paulo, o serviço de atendimento de fonoaudiologia foi transferido para 

outra Unidade Básica de Saúde, em Vila Penteado, um bairro mais distante. Desta 

forma, não foi possível continuar as sessões de acompanhamento devido aos nossos pais 

não disporem de um horário que conciliasse com o trabalho.  

Para suprir essa lacuna e por incentivo de nossos pais, passamos a ler livros 

infantis em alta voz. Tamanha era a nossa dificuldade nos estudos que sempre ao final 

de cada ano letivo ficávamos em recuperação e somente conseguíamos sair desse 
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imbróglio para a série seguinte após exaustivas atividades com o acompanhamento de 

nossos pais.  

Ao findar do terceiro ano do ensino fundamental, a diretora da Escola Érico 

Veríssimo chamou nossos pais mais uma vez para uma reunião. A diretora sugeriu a 

possibilidade de nós, pelo grau de dificuldade apresentado, continuarmos os estudos em 

uma escola, no dizer dela “Especial”. Findava o ano de 1998, término também do ano 

letivo.  

Chegando a nossa casa observamos sobre a mesa da cozinha uma revista 

promocional do Colégio 14 de Julho, uma escola particular localizada no Bairro da 

Cachoeirinha, que fica na Zona Norte de São Paulo. Distraidamente folheávamos a 

revista, curiosos com as diversas fotos de suas acomodações. Nosso pai explicou que no 

próximo ano iríamos estudar lá. Enfatizou: uma escola nova, turma nova etc. 

Pensávamos que o sistema de ensino seria o mesmo dos desenvolvidos nas escolas pelas 

quais passamos. A ansiedade nos invadiu naquele momento. 

A nossa apresentação nessa nova escola, início do ano de 1999, onde iríamos 

iniciar estudos no quarto ano do ensino fundamental, não foi diferente das anteriores. 

Assim que entramos na sala de aula os mesmos olhares apontavam em nossa direção. 

Para completar, nossa nova imagem, além dos aparelhos auditivos, que causavam 

surpresa aos outros, veio acompanhada de outro equipamento que modelava nosso rosto 

infantil, um aparelho para correção dos dentes. Não demorou muito tempo para que 

gargalhadas e piadinhas começassem a brotar como ervas daninha em plantação de 

feijão. 

Era complicado, para nós, que nem mesmo começávamos a nos acostumar com 

a realidade de uma Escola Pública Municipal localizada em bairro carente, de repente, 

aportarmos em uma escola particular, que, embora esteja também em um bairro 

periférico, traga, por meio de sua clientela, comportamentos e costumes próprios de 

quem desfruta das benesses de bairros mais centralizados. O jeito de falar, se comportar, 

ditar moda e costumes nesse ambiente cria barreiras invisíveis entre aqueles 

despossuídos de tais vantagens. Fomos realocados para esse ambiente para “melhorar”, 

por assim dizer, nossa aquisição de conhecimento. Pelo reduzido número de estudantes 

por sala de aula, ensino direcionado e planejado, nossos pais acreditavam que a nova 

escola poderia nos dar certa contribuição. Dadas as limitações financeiras de nossos 

pais, entendemos que o esforço foi nesse sentido.  

Apesar das condições estruturais oferecidas, os primeiros contatos com o 
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estudante e com o processo educativo não foram os melhores. Além de a escola ser 

longe e o trajeto cansativo, ela adotou o Sistema Anglo de Ensino, denso demais para 

nós. Se nas escolas anteriores o conteúdo era limitado, no Colégio 14 de Julho 

precisávamos cumprir os prazos dos exercícios, além de outras tarefas a fazer. Era um 

mundo novo de se ver e de se ler, com um forte choque psicológico. 

 Embora contássemos com o auxílio de nossos pais nos exercícios em casa, 

nosso maior receio estava nas aulas de laboratório de Inglês porque, pela primeira vez, 

entramos em um lugar com várias cabines e fones de ouvido. Para os demais estudantes, 

tudo normal, mas para nós tudo completamente diferente. Para não sermos 

ridicularizados, passamos a observar o que os outros faziam e assim repetíamos o feito. 

Porém, isso nos incomodava bastante e nos deixava aflitos. No entanto, a turma, na 

maior tranquilidade, acompanhava a professora falando em inglês pelo microfone, 

enquanto escreviam na apostila. Sem saber o que fazer, nós disfarçávamos fingindo 

entender tudo para não passarmos vergonha. O inglês, para nós, era uma dificuldade, 

embora recuperássemos as notas após árduo desdobramento. 

Essa nova escola representava uma espécie de prisão psicológica onde, antes 

mesmo de entrar, não queríamos estar. Além de acordarmos cedo demais, uma vez que 

as aulas começavam às sete horas da manhã, às vezes ficávamos para a aula de reforço 

no período da tarde. O desgosto pela escola aumentava gradativamente, vivíamos 

absortos, à noite. Quase não dormíamos pensativos de como seria o dia seguinte. 

Chorávamos por dentro.  

Havia em nós inseparáveis receios de sermos humilhados, de não conseguirmos 

fazer as tarefas em sala de aula. Certo dia, a professora falava, falava, mas não 

estávamos entendendo nada, porque as baterias dos aparelhos auditivos findaram a 

carga. Nesse momento, achamos por bem tirá-los, pois não havia necessidade de usá-los 

sem funcionarem. Entendendo que aquela atitude foi proposital, a professora denunciou-

nos aos nossos pais dizendo que tirávamos os aparelhos, intencionalmente, para não 

acompanhar a sua aula. 

A insegurança que nos tomava se fazia presente também pela forma como as 

pessoas nos encaravam. Passamos a perceber que elas falavam muito sem emitir som 

algum. Somente pela própria expressão facial ou do olhar, por exemplo, diziam muito: 

certa vez, no quinto ano, em uma aula de geografia, enquanto o professor explicava, 

“levantamos” a mão para tirar dúvidas e logo percebemos a manifestação de expressão 

facial negativas em derredor: “lá vai à pergunta” ou “a pergunta tosca”. Para evitar esse 
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constrangimento fingíamos entender o conteúdo. E assim continuávamos acumulando 

dúvidas por longo do tempo. 

Em 2001, último ano de estudo no Colégio 14 de Julho, estávamos no sexto ano. 

Durante o intervalo, atitude inusitada, flertamos com uma garota buscando proximidade, 

porém seu olhar carregado, na expressão facial, soltou uma frase nos chamando de 

“retardado”. Nosso olhar interrogativo dizia tudo, porque não sabíamos o significado da 

palavra. Posteriormente descobrirmos o sentido da expressão. Por vergonha não 

contamos a ninguém sobre o que havia ocorrido. A partir daí passamos a compreender 

outras formas de expressões negativas que, na prática, demonstrava as visões distorcidas 

que muitos tinham a nosso respeito. 

Não entendíamos o que estava acontecendo. Várias indagações brotaram do 

nosso subconsciente: por que precisávamos usar aparelhos? Até quando? Só conosco 

isso acontece? Não queremos mais saber desse negócio! Já estávamos cansados disso! 

Estávamos dispostos a não usar os aparelhos, no entanto, nosso pai nos “convenceu” do 

uso do aparelho.  

A despeito das dificuldades enfrentadas neste ambiente, não podemos negar que 

os desdobramentos e as dificuldades, indiretamente, nos preparam para enfrentar novos 

desafios. Para nosso alívio, a relativa distância impulsionou nossos pais a nos matricular 

em uma escola mais próxima de casa. 

O ano de 2002 despontava como um novo caminho a ser trilhado. Estávamos 

com a idade de treze anos quando passamos a estudar no Colégio Gustavo Amaral, 

localizado no Bairro do Moinho Velho, na Freguesia do Ó, onde iniciamos o 7º ano do 

ensino fundamental. Nova escola, novos contatos, novos professores, mas o mesmo 

procedimento: sentar-se na primeira carteira para o acompanhamento da aula. Quanto a 

isso já estávamos acostumados. O discurso não era novo para nós. Era, por assim dizer, 

um processo automático. 

O grande dilema nessa escola dizia respeito à postura adotada pela professora de 

matemática. Por usarmos aparelhos auditivos, todas as vezes que mencionava nosso 

nome, essa professora gritava. Tragicamente, a aula parecia interminável. Isso nos 

tornou mais conhecidos naquela escola, apesar de recém-chegados, do que estudantes 

mais antigos. 

 Apesar de indignados, nada dizíamos. Aprendemos a filtrar atos impetuosos 

dessa natureza. Atitude descabida que nos colocava no “centro das atenções” e, embora 

não entendêssemos aquela situação, permanecíamos calados. Foi preciso que uma aluna 
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se manifestasse durante a aula pedindo para que todos os estudantes fossem tratados 

igualitariamente. Passo a passo fomos aprendendo a nos adaptar de acordo com o 

terreno em que pisávamos e passamos a descobrir novos horizontes.  

Alguma coisa começou a mudar nossa visão de mundo a partir do oitavo ano em 

que estudamos no Colégio Gustavo Amaral. As aulas de história nos envolviam de tal 

modo que o interesse pela disciplina cresceu. A didática apresentada pelo professor 

explicando os conteúdos das aulas, ora subindo na cadeira ou andando pela sala, quase 

uma apresentação teatral em cenas de “época”, nos chamou a atenção e contribuiu para 

entendermos melhor a matéria. Uma pena, porque este foi o nosso último ano de 

estudos no Colégio Gustavo Amaral. 

Era o ano de 2004 quando passamos a estudar em outra escola: o Colégio 

Prígule, localizado em Parada de Taipas, outro Bairro na Zona Norte de São Paulo. 

Morávamos ali desde outubro de 2002, quando nos mudamos para nossa própria casa, 

daí a necessidade de mudança de escola. No Prígule fomos bem recebidos por alguns 

estudantes que se apresentaram e nos cumprimentaram. Percebemos atitudes mais 

maduras. Entretanto, ainda vivíamos um processo de adaptação sob a regência do 

mesmo ritual: escola nova, turma nova etc. Era preciso esperar para ver. 

No decorrer do primeiro ano letivo, em vista de resultados negativos em algumas 

matérias ou insucessos na prova, nos trabalhos, nos estudos, perguntas começaram a 

brotar. Exemplo: o porquê de tal nota? etc. A justificativa: somos deficientes auditivos! 

Utilizávamos essa frase entendendo que seria um argumento plausível para justificar 

nosso fracasso. A concepção médica de que a surdez era uma doença que comprometia 

o nosso desenvolvimento intelectual, de certa forma, estava arraigada em nosso 

subconsciente.  

Porém, em 2005, a partir do segundo ano do Ensino Médio, algo mudou e nos 

impulsionou a buscar alternativas para ampliar nosso universo de informação. 

Adquirimos maior prazer pelos livros. Foram os livros que descortinaram nosso 

caminho, simbolizando janelas abertas como um leque para novas possibilidades. O 

prazer da leitura, além de satisfazer nosso ego, enriquecer o vocabulário, despertar o 

nosso senso crítico, sobretudo, permitiu refletir sobre nós mesmos. Nesse sentido, a 

contribuição por meio de uma das obras de Voltaire, intitulada Cândido, ou o Otimismo, 

indicada pelo professor Marcos Alves, de Geografia, despertou-nos para questionarmos 

sobre o que se passava ao nosso redor. 

O Processo, de Franz Kafka, outra obra indicada, também nos trouxe grande 
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contribuição. A interpretação que nos soava ao término da leitura desta obra comparava-

nos à situação do personagem, envolvido em um labirinto interior, sem encontrar 

solução para o seu problema. Kafka buscou compreender o comportamento de todos os 

envolvidos no processo, desde os que vigiavam o personagem bem como aqueles que 

estavam ao seu redor.  

Deixando de lado o último capítulo, o livro poderia, a nosso entender, ser 

iniciado em qualquer outro ponto que não alteraria a interpretação do leitor à primeira 

vista. No entanto, se trouxermos para nossa realidade a trajetória vivida pelo 

personagem de Kafka poderemos assemelhá-la à nossa história de vida, uma vez que 

sofremos uma espécie de processo segregacionista sem, contudo, entendermos o porquê 

daquilo e o que se escondia por detrás do ar sombrio das expressões faciais negativas 

direcionadas a nós. 

Ainda no segundo ano do Ensino Médio, o Colégio Prígule desenvolveu um 

projeto para nos ensinar a elaborar uma monografia. Deveríamos nos reunir em grupos, 

composto de cinco estudantes, com auxílio de um professor orientador. Cada grupo 

escolheria um tema a fim de apresentá-lo para toda a escola no final do ano letivo. 

Diversos assuntos foram sugeridos: Futebol, História do Rock, Suplementos, Platão, 

Meio Ambiente, Violência, HIV, entre outros. Naquele momento, nós ainda não 

fazíamos parte de nenhum grupo. 

 Dada à circunstância do isolamento, apresentamos um tema, que brotou em 

nossa mente, relacionado à surdez, ao Surdo ou coisa parecida. Com olhar duvidoso, o 

professor nos alertou das dificuldades que teríamos para pesquisar o assunto e sugeriu 

que escolhêssemos outro tema ou procurássemos um grupo que nos aceitasse. 

No entanto, para nossa surpresa, fomos convidados a participar do grupo do 

terceiro ano, a saber: Adriana Satiro Nardotto; Cibele Satiro Lima; Jessyca Kassuga e 

Nádia Alvares Silva, que desenvolviam um tema voltado a Língua Brasileira de Sinais. 

Assim descobrimos a Libras, porque foi a primeira vez que tivemos contato com um 

assunto diretamente ligado aos Surdos. A partir daí aumentou a nossa vontade de 

aprender e conhecer a Libras e o universo Surdo. 

A professora, Márcia Maria Tosetti, de português, se dispôs a nos ajudar. Vale 

lembrar que, nessa época, a professora Márcia exercia também a função de diretora da 

EMEFM Guiomar Cabral - Zona Norte de São Paulo, onde a frequência de estudantes 

Surdos em ambiente conjunto com os estudantes ouvintes e intérpretes começava a 

compor uma nova realidade. 
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A curiosidade nos envolveu para entendermos como a Escola Guiomar Cabral 

administrava essa diversidade? Como é a Libras? Quem são os estudantes? O que é um 

intérprete?  Para responder as indagações que aguçavam nosso imaginário, pesquisamos 

na internet, extraímos de textos, matérias em revistas, filmes sobre o assunto. 

 Adquirimos os primeiros livros para lermos12 e, apesar de serem teóricos para 

nossa idade, ainda tentávamos compreender alguns conceitos e concepções sobre o 

assunto para decidir qual rumo daríamos ao nosso trabalho, como seria estruturado e 

qual seria o título adequado para a nossa monografia.  

Naquela época, cada um de nós trazia uma concepção limitada do mundo ao 

nosso redor. Infelizmente, estávamos arraigados de concepções clínicas e de 

fonoaudiologia. Do nosso grupo, apenas Cibele Satiro Lima possuía um conhecimento 

cultural dos Surdos, porque também era a única que cursava Libras. 

Nesse mesmo ano, a professora-orientadora Márcia Maria Tosetti nos explicava 

que a Escola Municipal de Educação Especial Professora Vera Lucia Aparecida Ribeiro 

tinha acompanhamento escolar e infraestrutura que ajudava na formação educacional 

dos Surdos dos primeiros anos do ensino fundamental até o oitavo ano. A sequência dos 

estudos no Ensino Médio para os estudantes Surdos se processaria com auxílio de 

intérpretes, em conjunto com estudantes ouvintes, somente na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental e Médio Guiomar Cabral.  

Percebendo nossa curiosidade em conhecer essas escolas, a professora Márcia 

nos convidou para visitarmos a Escola Guiomar Cabral onde contemplamos com os 

nossos próprios olhos em sala de aula, ouvintes e Surdos, professor e intérprete. 

 Ficamos assistindo a aula para sentirmos o ambiente, todos queriam nos 

conhecer. Uma curiosidade misturada com a alegria que era tanta que nos fez querer 

conversar tudo em Língua de Sinais.  

Pedimos licença à professora e, juntamente com alguns estudantes Surdos, 

fomos a outro ambiente para nos conhecermos melhor e também para entrevistá-los. 

Cada um contou um pouco de sua história de vida. A colega anotava e nós 

formulávamos as perguntas enquanto observávamos que a trajetória de suas vidas se 

assemelhava à nossa: nas barreiras de comunicação e de entendimento, no sentir o 

                                                        
12 Os livros que começamos a discutir foram: Silva, Ivani Rodrigues; Kauchakje, Samira; Gesueli, Zilda 
Maria. Cidadania, surdez e linguagem – Desafios e Realidades. Editora Plexus, 2003. Outro: Skiar, 
Carlos (Org.). A Surdez – Um olhar Sobre as Diferenças. 2° edição. Porto Alegre: Mediação, 1998. 
Também fizemos a leitura de: Strnadova, Vera. Como é Ser Surdo? Editora Babel, 2000. E outros textos 
que extraímos da internet. 
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preconceito, nas desigualdades das relações de convivência, dificuldades nos processos 

educativos etc.  

Embora tenhamos transitado por diversas realidades educativas, queríamos 

entender como se processavam as relações sociais: institucional e em sala de aula. 

Assim,  

 
De acordo com nossa pesquisa, podemos verificar diferentes formas de 
inclusão de surdos na educação. Na rede estadual paulista, conforme 
constatamos, é mais comum encontrar um surdo em meio a muitos ouvintes. 
Já na rede municipal paulista, verificamos uma experiência na EMEFM 
Guiomar Cabral em que há um equilíbrio na sala de aula com pelo menos 
50% de surdos, contando também com a presença de intérpretes, sendo a 
turma menos numerosa que as ditas sem inclusão. Na EMEE Prof.ª Vera 
Lucia Aparecida Ribeiro, somente para surdos há uma infraestrutura 
específica [...] visando a formação da identidade do surdo (NARDOTTO; 
LIMA; CUNHA JÚNIOR; KASSUGA; SILVA, 2005, p. 14).  
 

 

A citação anterior é fruto da pesquisa de campo para nossa monografia no 

Colégio Prígule. Colhemos algumas informações por meio de folheto que elaboramos e 

distribuímos por toda a escola com as seguintes perguntas: 1) Você sabe o que é 

Libras?; 2) Você já teve contato ou tem com uma pessoa Surda?; 3) Você sabe a 

diferença entre os termos Surdos e deficientes auditivos? 13  

As informações coletadas contribuíram para adquirirmos uma nova visão de 

mundo. Aplicando a teoria à prática estávamos deixando de lado as posturas populares e 

clínicas-patológicas sobre os Surdos. Não tínhamos mais aquela visão de coitado e de 

vítima, pois queríamos compreender o lado social dos Surdos e o que eles tinham a 

dizer a respeito de inclusão. 

Com o título Surdez e Cidadania, o nosso primeiro trabalho voltado à questão 

Surda estava estruturado da seguinte forma: “Introdução”; o primeiro capítulo: Surdez – 

Abordagem Clínica, com subtítulos: “Causas da surdez”, “Tipos de surdez”; 

“Diagnóstico”; “Aparelho de correção sonora”; o segundo capítulo com o título de 

Surdez – Abordagem Social, com subtítulos: “A inclusão do Surdo”; “Educação do 

Surdo”; “Educação Bilíngue para Surdos”; “Cultura Surda no Multiculturalismo”; “O 

Surdo no mercado de Trabalho”; “O Surdo no Esporte”, e por fim: “Considerações 

Finais, Bibliografia e Anexos”. 

No dia da apresentação, para nossa surpresa, apenas Antônio, um estudante 
                                                        
13  Resultado Final apresentado em forma de gráficos: 1) Não: 61%; Sim: 39%; 2) Não: 46%; Sim: 52%; 
3) Não: 51; Sim: 49%. 
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Surdo da escola EMEFM Guiomar Cabral compareceu porque os demais tinham 

compromissos inadiáveis. No entanto, sua presença foi o suficiente para despertar e 

chamar atenção de todos. Acreditamos que, de forma direta ou indireta, a presença de 

Antônio, que desfrutava da interpretação de Cibele Satiro, bem como a apresentação do 

trabalho com auxílio de data show (trechos de filmes, em que foram explicadas a 

história, a cultura, a educação, a inclusão, a exclusão etc.) trouxe conscientização não 

somente aos estudantes, mas a todos que ali se encontravam.  

O reconhecimento da plateia veio por meio de aplausos e elogios manifestados 

por estudantes de nossa sala que nos enchiam de perguntas sobre o universo Surdo. 

Daquele dia em diante aumentou a nossa dignidade. Estudantes, professores, direção, 

enfim, a escola inteira deixou de nos olhar de cima para baixo. Passamos a ter a mesma 

estatura dos demais estudantes. Adquirimos o respeito de todos e a forma de tratamento 

passou a ser totalmente diferente.  

No terceiro e último ano do Ensino Médio, em 2006, tudo foi diferente. As 

relações se tornaram sociáveis e não havia mais a rejeição quando da formação de novos 

grupos de trabalho. A paixão pela literatura estrangeira e brasileira se multiplicou. O 

incentivo anterior de nossos pais pela leitura aliado a motivação adquirida no Colégio 

Prígule aumentou de tal maneira nossa percepção por ler que quando tínhamos apenas 

um capítulo de um livro para apresentar acabávamos por contar quase todo o livro. 

Estudar e ler, agora, se tornaram sinônimos de conquistas, e não mais um fardo pesado. 

 Ao findar o Ensino Médio, tivemos certeza da mudança alcançada porque o 

esforço foi coroado por um presente recebido do professor Robson Moura, de História: 

o livro História Concisa do Brasil, de Boris Fausto. Nessa ocasião, três livros de 

história foram distribuídos aos estudantes que conquistaram melhor rendimento na aula 

de história. Pela primeira vez aquilo estava acontecendo conosco.  Interessante observar 

que, no Colégio Prígule, os fantasmas da recuperação foram embora e finalizamos o 

Ensino Médio com um ótimo índice de aproveitamento. 

Ingressar em Ensino Superior seria inimaginável quatro anos antes, porém, isso 

se concretizou no ano de 2007, quando ingressamos na Universidade Nove de Julho 

(Uninove). Conquistar e garantir presença em lista de iniciantes de um curso superior 

parecia um sonho. Aos olhos de muitos, e principalmente de alguns familiares que 

acompanharam nossa trajetória educacional, qualquer curso já era um ganho. O que 

alguns não entendiam é que a História torna possível desvendar os caminhos 

percorridos pela humanidade e os guetos excludentes gerados nesse processo. Portanto, 
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estabelece uma relação direta com a nossa história de vida. 

O ambiente acadêmico que encontramos agregava pessoas oriundas de diferentes 

grupos sociais, e cada um trazia consigo resquícios de comportamentos inerentes ao 

segmento no qual participava. Logo no segundo dia de aula alguém nos perguntou se 

estávamos entendendo a aula. Respondemos que sim. Outro estudante afirmou estar 

seguro de que nós não poderíamos lecionar por sermos Surdos, outros argumentavam 

que éramos “deficientes”. Alguém acorreu para dissipar o constrangimento afirmando 

que nós éramos normais. De fato, a história estava se repetindo idêntica aos primeiros 

lugares que estudamos.  

Fomos renovados pela ideia de resgatar a situação vivida pelos Surdos e 

apresentar como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Imaginamos ser útil para 

conscientizar os novos colegas. Era apenas um projeto. Possuíamos pouco material. 

Para apresentar melhor trabalho era preciso aprofundar ainda mais o tema. A ideia, a 

princípio, era entender a Instituição Escolar, tanto a escola de Surdos quanto a escola 

que comportava Surdos e ouvintes.  

Voltamos à Escola Vera Lúcia, conversamos com as coordenadoras pedagógicas 

Jailene e Ana Paula, explicamos que precisávamos de alguns documentos, registro de 

época, para entendermos melhor a história e a trajetória daquele lugar. Infelizmente, 

isso não foi possível porque todos os registros foram queimados por falta de espaços 

para arquivá-los. 

Revisitamos a Escola Guiomar Cabral, onde fomos recebidos pelo coordenador 

pedagógico Walter, que nos encaminhou à sala dos professores. Informamos que o 

nosso trabalho de conclusão de curso versava sobre a Educação dos Surdos e que 

precisávamos levantar maiores dados sobre a realidade da escola. Quando anunciamos a 

linha de pesquisa de nosso trabalho a uma professora que se encontrava na sala dos 

professores, notamos seu descrédito em qualquer existência de intelectualidade nos 

estudantes Surdos. Pela fala da professora: “esses alunos Surdos só me dão trabalho em 

sala de aula”, percebemos que o convívio Surdo/ouvinte não era amistoso. 

O coordenador Walter relatou que a problemática do convívio Surdo/ouvinte se 

tornou insustentável nos últimos tempos. Para Walter “a propaganda da inclusão dos 

Surdos com a presença de intérpretes permitiu que grande número de estudantes Surdos 

fosse matriculados. No entanto, nem todos os professores sabiam Libras. Como 

consequência os estudantes Surdos são os maiores prejudicados. Estão em sala de aula 

somente para ocupar espaços. Quem realmente tem aula são os ouvintes”. 
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Ainda preocupados se conseguiríamos ou não encontrar respostas, contatamos a 

professora de graduação do curso de Pedagogia da Universidade Nove de Julho 

(Uninove), Maria do Carmo Ferreira Lotfi, que nos convidou a acompanhá-la à 

Universidade de São Paulo (USP), onde poderíamos obter maiores informações. 

Encontramos acervos com vários assuntos, mas nada sobre a Educação de Surdos.  

No Memorial da América Latina, conhecemos a senhora Geni Aparecida Fávero 

(Surda), Secretária do Estado para Pessoas Deficientes, integrante do movimento Surdo 

e autora da proposta de legendas nos programas de televisão. Conversamos sobre a 

proposta do nosso TCC, motivo da nossa presença naquele lugar. Geni Fávero indicou 

sites e palestras que tratavam de assuntos relacionados aos Surdos: III Seminário 

Comunicação Sem Barreiras – “Superando Desafios”, realizada em 28 de março de 

2009, no Parlatino Memorial da América Latina, situado na Avenida Auro de Moura 

Andrade, 564, portão 10 – Barra Funda – São Paulo/SP. 

O evento contou com a presença de grande número de pessoas Surdas e 

ouvintes, permitindo um contato mais próximo com a comunidade Surda. Assim, 

desenvolvemos uma agradável relação de convivência interagindo em Língua de Sinais 

com alguns Surdos que estavam presentes no evento.  

Entre os contatos que tivemos, conhecemos Adriana Horta, professora de Libras 

no Curso de Pedagogia da Uninove, que nos indicou professor Eduardo de Campos 

Garcia, que leciona no curso de pedagogia na mesma universidade, cujo contato 

contribuiu para nos aprofundarmos no assunto. Naquele momento, pensamos no 

professor Eduardo como nosso orientador, mas, infelizmente, pela direção do curso de 

História, isso não seria possível, por ele não pertencer à área de História; nem a 

professora Gabriela Porcina Monteiro, que ministrava a disciplina de Libras na 

graduação poderia nos orientar.  

Como não entendíamos nada daquele emaranhado administrativo, 

continuávamos à procura de orientador. A professora que se propunha a orientar sugeria 

trabalharmos com história oral, pesquisando com os professores ou analisando livros 

didáticos. Desejávamos ir além; queríamos entender a instituição escolar como processo 

histórico. Nesse ínterim, estagiávamos na Escola Estadual Professora Olinda Leite 

Sinisgalli, localizada na Rua Emílio Kemp, 126, Jardim Almanara, distrito da 

Brasilândia. Conhecemos o professor José Bonfim Ferreira do Prado, de História, que 

nos relatou a existência de uma única aluna Surda matriculada. O professor explicou 

que a escola é essencialmente voltada para estudantes ouvintes e não possui intérprete 
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de Libras. Como consequência, dentro do processo de progressão continuada, a aluna 

Surda passou para o ano seguinte sem dominar o mínimo de conteúdo necessário ao seu 

aprendizado.  

Parecia que tudo corroborava para o insucesso. Até colegas de curso de 

graduação nos diziam que estávamos no curso errado e que deveríamos ir para o curso 

de pedagogia. Afirmações de um colega que estagiava em escola regular: “trabalhar em 

uma escola que agrega estudantes Surdos e ouvintes vai manchar minha carreira 

profissional”. Atitude como essa vinda de um estudante que cursava o ensino superior 

nos deixou atordoados. Outros colegas entendiam que os Surdos já estavam excluídos e 

precisavam aceitar essa condição. 

Decididos a obter algum registro oficial sobre a realidade Surda, retomamos 

nossa pesquisa de campo pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, na Praça 

da República, porém, sem sucesso. Por indicação, nos deslocamos ao Centro de Apoio 

Pedagógico Especializado (Cape), Rua Pensilvânia, n.º 115, Brooklin – São Paulo. Na 

oportunidade, conhecemos a senhora Generosa Monteiro Ferraz, também professora da 

Universidade Mackenzie, que realizou um árduo trabalho, envolvendo-se em projeto e 

oferecendo grande contribuição à Escola Vera Lúcia Aparecida Ribeiro, fundada em 

1988, como Escola Municipal de Educação Especial (EMEE), atualmente denominada 

como Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS), localizada no 

Jardim Cidade Pirituba, zona Norte. 

Por se tratar de trabalho acadêmico, a senhora Generosa Monteiro Ferraz nos 

convidou a participar da palestra no Cape sobre Ensino de Língua Portuguesa para 

Surdos, que ocorreu no dia 19 de junho de 2009, específica para os supervisores e 

coordenadores da região. Foi durante essa palestra que conhecemos a professora Maria 

Cristina da Cunha Pereira, que nos ajudou a refletir sobre vários aspectos da Educação 

dos Surdos. 

Por sugestão da senhora Generosa Monteiro Ferraz, retornamos à Secretaria de 

Educação para falarmos com o professor Newton Resende. Desta vez, obtivemos várias 

informações proveitosas. Nessa oportunidade, conhecemos a Rede do Saber, na qual é 

desenvolvido curso para os professores da rede municipal de ensino, ministrado pelo 

professor Matheus (Surdo).  

O contato com o professor Matheus nos inseriu, por assim dizer, definitivamente 

na Cultura Surda. Neste dia, recebemos um sinal representativo que deve ser utilizado 

todas as vezes que nos apresentarmos a outro Surdo. A maneira dos Surdos se 
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conhecerem é por meio de um sinal específico que aglutina característica própria da 

pessoa com quem se está dialogando ao invés de fazer letra por letra em datilologia.   

Visitamos a Escola Municipal de Educação Especial Helen Keller (EMEE)14 por 

indicação da professora Maria do Carmo Ferreira Lotfi. A escola está localizada na Rua 

Pedra Azul, 314, no bairro Aclimação. Conversamos com a diretora Mônica Amoroso e 

com a professora Palmira Barranqueiro (Surda) de onde coletamos informações 

importantes sobre o ambiente de trabalho dos professores e de suas relações com os 

estudantes Surdos. Porém, nada fora do normal que nos chamasse a atenção.  

Participamos da passeata do dia dos Surdos, ocorrida em 26 de Setembro de 

2009, oportunidade em que conhecemos Neivaldo Augusto Zovico, diretor regional da 

Feneis-SP; Sandro Pereira dos Santos, professor de Libras na Feneis; Paullo Roberto 

Amaral Vieira, Presidente da Associação dos Surdos de São Paulo; representantes de 

escolas e estudantes Surdos.  

Também foi importante a visita ao festival de filmes e debates Assim Vivemos, 

no espaço Centro Cultural Banco do Brasil, no dia 15 de outubro de 2009, no qual, pela 

primeira vez, adentramos em um cinema voltado para Surdos. Reencontramos Geni 

Fávero, Neivaldo Augusto Zovico, e conhecemos Tânia Regina Camargo, integrante da 

coordenação da Confederação Brasileira dos Surdos (CBS).  

Várias entidades representativas interagiam com o público presente. A entrada 

franca lotou o lugar e a conversação em Libras tornava o ambiente um espaço de 

convivência Surda. Partilhávamos daquele ambiente e, enfim, entendemos que a cultura 

Surda existe e está a cada dia mais viva do que nunca. Entendemos também que 

precisávamos dar a nossa contribuição para que ela não se apagasse. 

Se antes mesmo do início do filme Sou Surdo e Não Sabia15 o ambiente era 

                                                        
14 Tendo em vista que as nomenclaturas sofrem alterações de acordo com o contexto histórico de seu 
tempo, atualmente as comunidades Surdas consideram ser adequado utilizar a Educação Bilingue de 
Surdos e não Educação Bilíngue para Surdos, haja vista que, nos documentos legais, aos poucos foram 
sendo incorporas essas mudanças por conta das discussões acadêmicas dos próprios Surdos. Por exemplo: 
na Lei 14.191, de 2021, que inclui Educação Bilíngue de Surdos na LDB, já consta a nomenclatura 
atualizada considerando Educação Bilíngue de Surdos. Portanto, quando a Escola Municipal Helen Keller 
de Educação Bilíngue traz a condição para Surdos (EMEBS) essa nomenclatura contextualiza o conceito 
utilizado a época, conforme o Decreto Municipal nº 52.785 de 10 de novembro de 2011. 
15 Sou Surdo e Não Sabia. Dir. Igor Ochronowicz. Documentário, França, 2009. Por vários anos, 
Sandrine não sabia que era Surda. Surda de nascença, ela é filha de pais ouvintes. Chegou a frequentar a 
escola regular, e lá se perguntava como os outros compreendiam o que a professora estava tentando 
transmitir. Como uma pessoa Surda descobre que pessoas se comunicam por meio de sons, que os 
movimentos dos lábios que eles veem produzem palavras e comunicação? Esse documentário olha para a 
questão a partir de dentro, pela perspectiva de Sandrine e sua história verídica. Paralelamente ao relato da 
autonomia conquistada com a Língua de Sinais, o filme levanta a discussão sobre a conveniência do 
implante coclear e da oralização de crianças Surdas.   
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contagiante, durante a sessão não foi diferente. As luzes do cinema se apagaram e um 

clarão foi direcionado sobre o intérprete que havia se posicionado ao lado do telão. 

Além de facilitar o entendimento do contexto do filme, a Interpretação/Tradução em 

Libras evitaria a necessidade da leitura das legendas. 

O que ficou para nós do tema abordado no filme de Igor Ochronowicz e do 

debate realizado ao término, “Surdo: Sinalizador ou Oralizado”, foi a semelhança da 

trajetória de vida de cada personagem com a nossa própria história. Apesar das leituras 

e compreensões teóricas que trazíamos naquele momento, entendemos que o filme e o 

debate foram importantes para fortalecer em nós a compreensão das identidades Surdas 

e o desejo de contribuir por meio de trabalho acadêmico. 

Embora, para nós, o tema fosse relevante, naquela época, na Uninove, não houve 

terreno fértil para ser desenvolvido durante o Curso de graduação em História. Os 

argumentos contrários apresentados alegavam que o assunto só poderia ser 

desenvolvido sob o ponto de vista pedagógico e que os documentos que apresentamos 

eram insuficientes para iniciar um trabalho na área de História. Ademais, para 

complementar esse dilema, a professora que orientava o TCC, no curso de História, 

apresentou a alegação de que “Surdo não tem História”. 

Diante dessas dificuldades, nos vimos obrigados a rever o tema e, devido ao 

prazo limitado, resolvemos apresentar o mesmo tema desenvolvido na iniciação 

científica. Assim, terminamos a graduação com um sentimento de que alguma coisa 

ficou faltando. 

Sem tempo a esperar, nem bem acabamos a graduação e, no início de 2010, já 

estávamos procurando espaço para dar continuidade ao nosso projeto voltado aos 

Surdos. Iniciamos com aulas aos sábados, o lato sensu, na área História, Sociedade e 

Cultura, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), interessados em 

buscar maior aprofundamento na área da educação de Surdos. Sob orientação da 

Professora Doutora Lilian Marta Grisolio Mendes, desenvolvemos o trabalho 

acadêmico intitulado “A Educação dos Surdos no Contexto do Neoliberalismo”, um 

belíssimo trabalho que certamente trará grandes desafios para o pensamento pedagógico 

com contribuições em debates ulteriores.  

A experiência do primeiro lato sensu foi emancipadora por nos fornecer 

subsídios significativos à compreensão da educação, e especialmente a urgência que a 

educação de Surdos requer, diante de uma prática ouvintista predominante na cultura e 

sociedade brasileira.  
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Para o descortinar dessa diversidade de interesses, buscamos no Mestrado, na 

linha de Políticas Educacionais. sob a orientação da professora Doutora Ivanise 

Monfredini, contrastar as ideias e os ideais de modo que suscitassem respostas à 

legitimidade das garantias dos direitos dos Surdos. O processo foi enriquecedor e 

proporcionou aprofundamento de nossos olhares sobre esse tema. Findamos o Mestrado 

em Educação (2013), com a dissertação apresentando o seguinte título: “O Embate em 

Torno das Políticas Educacionais para Surdos: Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Surdos”.  

Embora os incentivos fossem para que continuássemos os estudos em 

aprofundamento no doutorado, era igualmente certo para nós, ou por curiosidade ou por 

determinação, que a ideia que nos impulsionava à prática pedagógica era fortíssima. Ou 

seja, atuarmos profissionalmente na educação em ambiente escolar ou faculdade em 

busca de experiências. Seguindo este argumento, o anseio pela prática falou mais alto e 

o prosseguimento na carreira acadêmica foi acomodado em compartimento de espera. 

A possibilidade de extrair nossa capacidade e recursos pessoais para o exercício 

da prática pedagógica parecia ter chegado, finalmente. Pela primeira vez fomos 

chamados a fazer entrevista em uma escola particular, de pequeno porte, o Colégio San 

Marco, localizado na Avenida Deputado Cantidio Sampaio, 5307 - Jardim Brasília, 

zona norte de São Paulo, em Parada de Taipas. Embora nossa alegria fosse instantânea, 

trazia dupla emoção: ansiedade e incerteza porque, na escola, nos deparamos com 

inúmeros candidatos concorrentes.  

Esse dia marcou o início de nossa trajetória, agora não mais como estudante, 

mas enquanto professor, no sentido de refletirmos sobre o passado humano em seus 

vários aspectos para resgatar a memória da humanidade e ampliar a compreensão da 

condição humana. Entretanto, o olhar da coordenadora que iria nos entrevistar e trazia 

nas mãos o nosso currículo, dizia muito a qual condição humana nós estávamos sendo 

classificados. Parece que alguma coisa a incomodava porque ela não parava de se mexer 

na cadeira. Olhando fixamente para nós, ela perguntou o que era aquilo nas nossas 

orelhas. Apesar de respondermos que os aparelhos auditivos em nada atrapalhariam 

nossa condição de trabalhador, nunca mais fomos chamados naquela escola. 

Entendemos que as pessoas cometem equívocos, o de categorizar e nivelar a condição 

humana, em aspecto de inferioridade intelectual, mental, afetiva, social, seja por 

preconceito ou até mesmo por desconhecimento. 

Semelhante ao ocorrido acima, aconteceu novamente, agora em tentativa de 
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ingresso na escola pública. Soubemos por intermédio do coordenador da E.E Olinda 

Leite Sinisgali que havia necessidade de professor de sociologia naquela escola. Para 

tanto, além da documentação pedagógica necessária a ser entregue, havia ainda a 

exigência de exames médicos para exercício da profissão. 

Encaminhado a uma Unidade de Saúde, o médico que nos examinou informou 

que, por conta da surdez, estávamos inaptos para exercer a profissão. Argumentamos 

sobre a nossa trajetória de vida esclarecendo que enfrentamos diversas barreiras e que 

esta atitude corroborava, ainda mais, para que essas barreiras aumentassem. O médico, 

enquanto nos entregava o laudo, respondeu friamente: “Não posso fazer nada”.  

O sentimento que nos invadiu no retorno para nossa casa, novamente nos 

remeteu à infância, uma mescla de angústia e resistência. A condição desumana que nos 

envolveu naquele momento, pela atitude do médico, transformou a decepção em uma 

força motriz maior do que a muralha que ele acreditou ter plantado em nosso caminho. 

Se o médico “Não Pôde Fazer Nada”, nós Podemos Fazer Tudo. Por isso, ainda 

continuava vivo em nós o “Não Vamos Desistir”. 

Ademais, nas escolas pelas quais passamos: educação infantil, ensino 

fundamental, médio, graduação, além do lato sensu, stricto sensu (mestrado), 

experimentamos posturas conservadoras, incrustações individualistas e ideologias que 

nos colocavam em situação de apartação social e educativa. Entretanto, ao invés de nos 

aprisionarem, nos tornaram fortes ainda mais para empreendermos ações 

transformadoras que determinaram nossa consciência crítica.  

Assim, a educação que experimentamos, como eixo central, foi aquela moldada 

pela sociedade de cada época e de cada contexto histórico que vivenciamos. 

Perpassamos diversas muralhas em um lento processo de luta para obtermos a educação 

como um direito nosso. Fragmento a fragmento fomos martelando os preconceitos, o 

conservadorismo na metodologia/método de ensino, na tentativa de compreender os 

seus olhares em plano vertical, de cima para baixo, e os rótulos que nos carimbavam em 

diversas instituições escolares.  

Temos clareza de que essas muralhas não caíram completamente, mas 

acreditamos que derrocadas de partes delas representam grandes conquistas para nós. 

Embora traga certo desgosto relembrar todo esse processo, podemos dizer que lutar 

contra isso, seja frente a frente ou por meio de estudos, como este que apresentamos, 

fortalece a causa Surda pela educação. Também nos dá forças necessárias para 

continuarmos com a nossa função histórica em buscar a transformação da realidade, não 
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mais na condição de estudantes Surdos, mas enquanto Surdos Professores, com 

legitimidade enquanto identidades de construção social, cultural e histórica pelo 

processo educativo na condição de trabalhadores.      

A frase de Karl Marx (1976, p. 17): “personagens históricos se repetem por 

assim dizer uma segunda vez. Esqueceu-se de acrescentar: da primeira vez como 

tragédia, da segunda como farsa” faz lembra a nossa trajetória de vida em busca de 

inserção no mercado de trabalho, como professor. As mesmas práticas excludentes 

experimentadas, como estudantes, se reproduziram nos comportamentos pantomineiros 

e farsantes das pessoas que nos entrevistavam (coordenadores nos rejeitando via olhar 

negativo, médicos nos atestando como INAPTOS para o exercício da profissão, 

processo de concorrência etc.). 

Queríamos obter oportunidade de não somente pisar o chão da escola como 

professores, mas compreender a realidade concreta do ambiente educativo , como um 

todo, em processo de legitimidade, bem como, autonomia no desvendamento, pela 

ação/atuação, dos múltiplos aspectos da teoria e da prática. 

A experiência com a prática pedagógica teve início em 2013, quando fomos 

chamados a lecionar Geografia em uma escola de inclusão, de pequeno porte, Colégio 

Siga, no bairro da Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. O número de estudantes, 

cerca de 10 por sala, e o baixo salário oferecido não nos desmotivara porque queríamos 

oportunidade não apenas como professor, mas também para contribuir com novas 

possibilidades.  

A realidade mostrou-nos que não bastava estar ali apenas, mas que era preciso 

ter mais do que informações a passar. Era preciso humanizar a relação para interagir 

com todos os estudantes ouvintes, tímidos e inseguros. Tivemos que reformular nosso 

vocabulário, de acadêmico para mais informal, a fim de favorecer o entendimento dos 

estudantes. Corrigida a falha, as aulas seguintes transcorreram sem maiores 

dificuldades. Percebemos, por experiência, que em começo de carreira pedagógica, além 

dos desafios e preocupações da prática, também precisávamos monitorar nossa fala para 

evitar constrangimentos em público.  

Em casa, nos servíamos de uma pequena lousa para prática da escrita na vertical, 

horizontal, preparação das aulas e treinamento das explicações. O ato de falar em 

público, não era uma tarefa tão simples para nós. Por isso, precisávamos de um esforço 

redobrado, cuidado com o vocabulário, treinos de cordas vocais, para diminuir as 

dificuldades. Havia o constante receio de errarmos na pronúncia das palavras e passar 
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inconsistência de conteúdos e/ou constrangimentos, diante dos estudantes. 

 Para aprofundamento das aulas de Geografia, compramos diversos mapas e um 

Globo Terrestre para levarmos às aulas, porque a escola não dispunha de recursos 

didáticos suficientes. Com o tempo fomos conhecendo melhor os estudantes e a escola. 

Por ser uma escola particular e de inclusão com característica em aceitar estudantes com 

autismos, baixa visão, dislexia, a nossa experiência, neste espaço, trouxe imensa 

contribuição pedagógica. Ademais, pelo histórico de vida que trazíamos, de pronto nos 

identificamos com a escola. Encorajamento e forças foram aumentados no sentido de 

querer contribuir, ainda mais, no compartilhamento de experiência e aprofundamento de 

saberes.     

Atulhados de ideias novas, entretidos na prática pedagógica, as coisas pareciam 

estar mudando para melhor. Após um semestre lecionando geografia, fomos convidados 

a trabalhar em outra escola particular de inclusão, Colégio Símbolo, Parada de Taipas, 

zona norte, com infraestrutura mais adequada. A despeito da pouca experiência anterior, 

resolvemos encarar o desafio de lecionar História e Filosofia. A experiência foi um 

novo alento. Para nós, o gosto pela leitura e o ato de escrever e estudar fortaleciam 

nosso apreço por essas disciplinas, não apenas pela formação, mas porque estávamos 

revisitando alguns autores. 

 Logo no segundo dia de aula, nos deparamos pela primeira vez com um 

estudante Surdo, do nono ano do Ensino Fundamental, que ainda não tinha consciência 

de sua identidade. Vê-lo com aparelhos auditivos nos remeteu a um passado singular de 

nossa história, quando caminhávamos pelos corredores da escola com aparelhos nos 

ouvidos, vigiados pelos olhares desconfiados das pessoas.  

Perguntamos a ele se sabia Libras e/ou se gostaria que a aula fosse apresentada 

em bimodalidade (Libras em simultaneidade com a oralidade), mas ele nos informou 

que sabia pouco, pois o que aprendeu foi por conta própria. Tornamo-nos grandes 

amigos, sempre compartilhando coisas do cotidiano e assuntos referentes ao conteúdo 

trabalhado em aula.  

Certo dia, aconteceu um fato na sala de aula que, novamente, nos fez voltar ao 

tempo de estudante. Grupos foram formados para apresentação de trabalhos, mas 

ninguém manifestou preocupação em convidar o estudante Surdo a socializar seus 

saberes, um gesto semelhante ao que acontecia conosco. Essa situação foi oportuna para 

questionar sobre os tratamentos conflitantes que as pessoas manifestam em relação ao 

outro no convívio social. Conselhos e orientações foram apresentados para que, a partir 



120  

daquele momento, os estudantes reformulassem seus conceitos. O tema trouxe grande 

contribuição para a prática da aprendizagem, com despertamento quanto ao imobilismo 

que permeia os espaços escolares. O resultado foi magnífico, com salto qualitativo para 

todos, principalmente para o estudante Surdo no tocante à sua potencialidade humana, 

diante dos demais estudantes. 

No ano de 2014, fomos convidados a escrever um artigo, “Federação Nacional 

de Educação e Integração dos Surdos no Contexto do Neoliberalismo”, a ser 

apresentado no Seminário Nacional de Educação dos Surdos, na Universidade de 

Marília. O evento permitiu contato com Surdos de diferentes Estados brasileiros, o que 

nos fez perceber a importância do engajamento com a causa Surda, substancialmente 

pelo peso social e acadêmico, oportunizados nos debates ocorridos por todo o país.  

Em 2015, completado um ano no Colégio Símbolo, fomos surpreendidos por 

dois chamados, concomitantes, um do Instituto Seli (Surdez, Educação, Linguagem e 

Inclusão), voltado ao atendimento de estudantes Surdos em suas diversidades, 

localizado no bairro Tatuapé, em São Paulo, na zona leste, e outro da Faculdade 

Sumaré, localizada no bairro Sumaré, São Paulo, zona oeste. Em ambas as entrevistas e 

processos seletivos fomos aprovados. 

No Instituto Seli, onde ingressamos como professor de História e Geografia, 

conhecemos vários estudantes com percursos escolares semelhantes ao nosso, quando 

estudante.  O primeiro contato com a turma do terceiro ano, do ensino médio, trouxe 

muitas emoções para nós e para os estudantes. Quando compartilhamos o motivo da 

escolha em lecionarmos ali e as experiências de nossa trajetória, percebemos que se 

assemelhavam em muitos aspectos. 

Ao tomarmos contato com a realidade experimentada pelos Surdos do Seli e de 

outros Surdos Brasil afora, observamos que havia nela algo inexistente de igualdade de 

tratamento, pois os Surdos estavam à margem do processo de atendimento em igualdade 

de condições. Aqui se cristaliza a nossa preocupação, pois a prática pedagógica de 

atendimento aos Surdos carecia de representação associada à figura do Surdo enquanto 

professor. Assim, há que se consubstanciar em reconhecimento e importância uma 

categoria para legitimar as identidades de Surdos Professores enquanto trabalhadores. 

O fato de sermos Surdos, assim como os estudantes que ali estavam, nos fez 

compreender que foi acertada a nossa presença naquele ambiente de compartilhamento 

de saberes e cultura Surda, porque corroborava, em termos de razão e vontade, não só a 

nossa atuação enquanto Surdos Professores, mas também em trajetória de vida.  
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Por ser um ambiente novo para nós, resolvemos descortinar esse universo por 

dois caminhos distintos, mas que, em suas nuances, se entrecruzavam enquanto 

variabilidade e autonomia. O objetivo era buscar consenso quanto à finalidade e à 

importância daquele espaço educativo para os estudantes Surdos alcançarem as 

competências necessárias ao seu aprendizado. Ademais, era preciso entender, também, 

como a escola estava estruturada física (infraestrutura) e pedagogicamente 

(Planejamento, currículo, corpo docente, corpo discente etc.) para promover esse 

atendimento com qualidade.  

A percepção que tivemos durante o intervalo para o lanche foi que a maioria de 

professores do Seli era composta por ouvintes, embora o Instituto fosse voltado à 

educação enquanto escola de Surdos. Observamos que havia um número reduzido de 

professores Surdos trabalhando ali.  

De início foi muito embaraçoso porque precisávamos ao mesmo tempo separar a 

carga emocional/psicológica, itinerário de vida, do campo teórico-prático.  Era como se 

estivéssemos vendo por espelho, pois o que aconteceu conosco foi o mesmo para com 

os estudantes. O agravante é que isso os aprisionou em situação de atraso, na questão do 

conteúdo, em relação aos estudantes ouvintes, de outros espaços escolares em que 

trabalhamos. Consequentemente, estavam defasados também no tocante à questão 

teórico-prática, porque lhes faltavam maiores subsídios para superarem esse atraso, 

mesmo em se tratando de espaço escolar dos Surdos.  

Observação que consideramos importantes, para nossos estudos, foi a percepção 

de que, no Seli, havia diversidades de identidades interagindo em um mesmo espaço de 

ensino: Surdos oralizados, Surdos sinalizados, Surdos negros, Surdos brancos, Surdos 

cegos, Surdos cadeirantes, Surdos Implantados, Surdos de Baixa-Visão. Esse ambiente 

nos fez perceber o porquê do ensino dos Surdos, em comparação ao ensino para 

ouvintes, ainda estar em processo.  

A nosso ver, a prática mostrou que se tem olhado tardiamente para os estudantes 

Surdos em processo sociocognitivo. Aqui, não se trata de intelectualidade, pois todos 

são capazes, mas das ideologias, comportamentos, culturas, discursos políticos e 

mentalidades excludentes, impregnadas de preconceitos e descrédito com os estudantes 

Surdos, que moldaram as políticas educativas para esse grupo. 

Assim, a nossa prática de ensino foi sendo reestrutura conforme a caracterização 

cultural linguística, não considerando estritamente a Língua Brasileira de Sinais em seu 

contexto comunicativo e de ensino como única condicionante, mas como processo de 
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incorporação cultural articulado com a vivência desses estudantes.  

O ensino-aprendizagem, a relação cotidiana, familiar e institucional educativa, 

bem como a compreensão das características positivas e negativas inerentes ao 

comportamento de vida e à trajetória histórica e biográfica de cada estudante que ali está 

inserido, permitiram identificarmos qual o nível de comunicação que traziam consigo: 

se Libras básico/fluente, se não sabia nada sobre Libras ou se Surdo oralizado e/ou 

bimodal etc.  

Esses detalhes de comunicabilidade que a princípio parecem simples, para nós 

são de extrema importância, pois além de possibilitarem confiança e aproximação com 

os estudantes, aprofundam o diálogo e motivam a relação de convivência para que os 

conteúdos compartilhados surtam os efeitos na prática educativa. 

Havia em nós a preocupação de que a realidade dos estudantes fizesse sentido 

com o contexto escolar e, principalmente, com a abordagem apresentada, nas disciplinas 

de Geografia e História que lecionamos.  

Oportuno compreendermos que os estudantes Surdos não eram homogêneos, 

pois suas particularidades, seu itinerário de formação estudantil e sua aquisição 

linguística traziam diferentes características: Surdo de família Surda, que tem a Língua 

de Sinais de forma legítima, em seu cotidiano; estudante Surdo, de família ouvinte, que 

oraliza e que, às vezes, faz uso dos sinais; alguns considerados bilíngues; outros, 

oriundos de diferentes Estados, apresentavam as variações linguísticas inerentes às suas 

realidades, ou seja, sinalários diversificados.  

Buscamos compreender essa diversidade dentro da escola de modo a pensar a 

forma pedagógica no uso de recursos e de materiais didáticos para atendimento aos 

estudantes Surdos. Por isso, antes mesmo de ensinar em sala de aula, separávamos os 

conteúdos e pensávamos as estratégias devidas, bem como o conhecimento dos sinais 

relacionadas aos conteúdos a serem tratados em sala de aula: material lúdico, imagético 

e interativo, como aporte de ensino-aprendizagem.    

Diferentemente da prática de ensino em instituições anteriores, própria de 

ouvintes, nesse novo contexto, escola de Surdos, não podíamos reproduzir a mesma 

prática em disponibilizar textos exaustivos para leitura e discussões, escrever na lousa 

de forma extensa, passar filme sem legenda ou na íntegra sem fundamentar cada uma 

das partes do filme etc.  

Dependendo do itinerário de vida desses estudantes Surdos, o texto escrito (em 

português) não faz muito sentido e isso pode afastá-lo da interação em sala de aula. Ao 
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trabalhar com o texto em sala de aula em processo de leitura, para sanar algumas 

dificuldades de vocabulários, produzimos uma dinâmica que consistia em separar cada 

parágrafo do texto em forma numerada e entregue para cada estudante grifar ou circular 

os vocabulários desconhecidos. Feito isso, colocávamos no quadro as palavras 

circuladas e explicávamos os significados de cada uma delas de modo que o resultado 

trouxesse o entendimento do todo.  

Após colocarmos as palavras desconhecidas no quadro, automaticamente 

tínhamos um mapa conceitual abrangente. Assim, retornando ao primeiro parágrafo 

pedíamos para que o estudante explicasse do seu jeito e ao seu modo o que havia 

entendido. A compreensão adquirida e a leitura praticada formavam um todo. Trabalhar 

com esse olhar contribui sobremaneira para o estudante compreender o português de 

forma mais flexível, participativa e interativa com os conteúdos em sala de aula.  

A estratégia do uso de leitura e contexto para se compreender o conceito de 

determinada palavra-chave é um recurso didático que traz grande contribuição para a 

formação dos estudantes Surdos e ouvintes, de modo a respeitar a todos. Diante disso, 

os estudantes Surdos vão, de forma gradual, obter aquisição de conteúdo por meio do 

visual cognitivo. Como o ato de ler não significa o já dito, percebemos a necessidade de 

explicar com outro sentido, por isso descontextualizávamos um texto pronto e o 

recontextualizávamos por meio da explicação pessoal de cada estudante. Assim, essa 

diversidade explicativa agregava novos valores ao texto e trazia entendimento.  

Diferentemente dos hábitos da escola de ouvintes, evitávamos escrever na lousa 

para que os estudantes copiassem a matéria, pois esse procedimento, a nosso ver, 

atrasava o ritmo da aula, não contribuía na fluidez e no processo de aquisição e 

aprendizagem para formação dos estudantes. Então, como processo de atividade, 

pedíamos para que os estudantes fizessem o mesmo resumo, por escrito ou em Libras, 

do que entenderam da explicação.  

A potencialidade dos estudantes Surdos pode ser manifestada por meio da Libras 

ou, se eles preferirem, em português escrito. Porém, isso vai depender de cada estudante 

e conforme seu itinerário educativo. Nossa função, nas disciplinas de História e 

Geografia, era aplicar a prática transdiciplinar de ensino.  

Porém, em se tratando do aspecto cultural linguístico dos Surdos, como a 

preferência e a compreensão acontecem por meio da Libras, não adiantava nada forçar 

uma situação para que os estudantes Surdos produzissem, em português, um resumo ou 

redação sobre o conteúdo apresentado em sala para ser entregue. Isso para eles se torna 
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um ardoroso processo que provoca distanciamento na desenvoltura da disciplina. Nossa 

constante preocupação estava em estabelecer estratégia de ensino mais adequada 

possível à realidade cultural dos estudantes, com troca da redação/texto escrito pela 

explicação em Libras, e, assim, contribuir para o desenvolvimento e a autoestima por 

meio da explicação que eles próprios traziam. 

Ao se pensar na explicação por meio da Libras, como desenvolver, então, o 

português? Nesse caso, o recurso do uso de celular permite ao estudante elaborar ou 

construir a sua própria filmagem aplicando o seu modo de sinalizar para a explicação 

sobre a aula. Em seguida, os estudantes transcreviam o que estavam sinalizando na sua 

gravação. Isso gerava segurança de si próprio e contribuía para a produção escrita, 

extraída na própria sinalização dos estudantes. Essa prática contribuía para verificarmos 

a ausência de preposições, vírgulas, se as pontuações estavam em lugar errado, se as 

letras maiúscula e minúscula estavam ajustas em estética textual etc. 

A dinâmica dessas atividades contribuiu para que os estudantes alcançassem 

desenvolvimento partindo da própria percepção cultural linguística Surda. Dessa forma, 

o reforço de nossas orientações a cada um em particular, apontando ausências de 

vírgulas, preposição e outras necessidades gramaticais, deram a esses estudantes, 

condições e despertamentos para ressignificarem o aprendizado de maneira positiva.  

Considerando que a leitura não está somente no texto em si, mas na própria 

visualidade para a compreensão do contexto que se está inserido, podemos dizer que 

essa ferramenta também é importante para ressignificar o texto, absorver novas 

palavras, frases, sílabas, interpretações e compreensões em conexões com vários 

gêneros estéticos e textuais. Ou pode-se fazer em sentido inverso: da escrita para o 

desenho ou do desenho para palavra e/ou para texto, mas todas essas ferramentas são de 

extrema importância como material para o ensino-aprendizagem.  

 Vale destacar que, como tínhamos dificuldades em encontrar materiais prontos 

e acabados, nós nos servíamos dessas ferramentas e de outros recursos de ensino, tanto 

aqueles utilizados para ouvintes quanto para os Surdos. 

As aulas de História, Geografia e Filosofia, ministradas em Libras, como 

processo linguístico transdisciplinar, permitiram também articulação com a realidade 

cotidiana de cada estudante para além da sala de aula, pois trouxeram contribuições não 

apenas no processo de formação, mas também em outros campos de conhecimento, em 

toda a sua complexidade, e de entendimento, ou seja, nas relações de convivência 

compartilhadas.  
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Buscando respeitar os estudantes Surdos, considerando suas trajetórias de vida, 

evitamos expressões negativas, para não reproduzirmos o que praticaram conosco à 

época de estudante – ou seja, o processo de desqualificação, de estigmatização pela falta 

de compreensão do aporte cultural que trazíamos conosco e que não foi aproveitado 

para a interação socioeducativa e de conhecimento.  

Assim, compreendíamos que cada Surdo tinha sua forma de sinalizar, o seu 

modo de vivência com a realidade compartilhada, e por isso não podemos comparar os 

sinalários dos professores com o dos estudantes Surdos. Assim, dependendo da atuação 

em sala de aula, pedíamos para que explicassem a temática após a contextualização do 

professor de modo a se respeitar os sinalários e a idade do estudante.  

Desse modo, íamos ajustando os vocabulários em sinalários de acordo com o 

conteúdo e a formalidade do contexto apresentado, com objetivo de corrigir e orientar 

conforme as explicações reproduzidas por eles de modo a nivelar o conhecimento, 

levando-se em conta que cada estudante tem sua imaginação ou sua interpretação 

subjetiva diferente daquela trazida pelo professor.  

Vale destacar que, nesse período, além do Instituto Seli, também lecionávamos 

na disciplina de Libras, na Faculdade Sumaré, para os cursos de Pedagogia e História. 

Desse espaço educativo trazemos uma experiência que abordaremos em nosso trabalho 

sobre a possibilidade de expansão da ação pedagógica dos Surdos para outras áreas do 

saber. O motivo de nossas colocações foi porque, apesar da qualificação que trazíamos 

conosco, somente depois de dois anos, passado pelo crivo de um pseudo-“estágio de 

aceitação e qualificação”, foi que nos permitiram ministrar outra disciplina em 

graduação, fora do eixo de Libras, a saber, Políticas Educacionais.  

Infelizmente, enquanto comunidade social, a escola agrega em seu interior 

estudantes oriundos de diferentes segmentos sociais com significados e significações 

aprendidos de suas realidades vividas. Ademais, quando o estudante sofre influências da 

cultura social ouvinte predominante, leva tempo para assimilar os conceitos abstratos 

das disciplinas, em viés teórico e não prático, ainda mais se tratando da disciplina de 

Libras, algo novíssimo para eles em espaço acadêmico. É sabido que nem todos os 

estudantes consideram a disciplina de Libras com potencialidade prática para sua vida 

cotidiana. Daí o motivo de muitos ainda não introjetarem a peculiaridade da diversidade 

cultural que emerge à sua volta.  

Tivemos exemplo disso em uma prática de ensino sinalizado, em que uma aluna, 

incomodada com o silêncio, no dizer dela, mencionou em tom de agressividade que o 
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ato de sinalizar dos professores de Libras era um tratamento depreciativo para com os 

estudantes ouvintes. Para ela, os estudantes estavam sendo igualados a doentes mentais. 

Essa atitude gerou discussões e discórdias entre a maioria dos estudantes. Alguns, 

desconcertados com aquela situação, pediam desculpas em nome da turma. Outros, 

indignados, discursavam sobre a importância da aula e repudiavam aquele ato negativo. 

São desafios como este que encontramos dentro do Ensino Superior, mas que, ao 

invés de nos decepcionarem, contribuíram para que entendêssemos que estávamos no 

lugar certo, na hora certa para se cortar e queimar, se não a hidra toda, pelo menos 

algumas de suas cabeças.  

O nosso compromisso ético-profissional diante de situações complexas guiam 

nossas ações em situações de reprodução de posturas como a manifestada pela a aluna, 

anteriormente. Isso nos dá forças para descontruir o conservadorismo e reconstruir para 

uma nova consciência crítica sobre a importância da formação para a transformação. 

Pudemos experimentar esse engajamento quando, em 2016, nos tornamos 

membros da Associação de Professores Surdos de São Paulo, APSSP, com intuito de 

fortalecer o contexto educacional dos Surdos. Havia a preocupação com a qualidade da 

formação de Surd@s Professores, em cursos de Libras para ouvintes e de português 

para Surdos. Tudo era direcionado a um processo de conscientização para superar as 

precarizações das escolas de Surdos. 

No 1º Encontro Estadual de Professores e Instrutores Surdos, em 2016, que 

ocorreu na Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS) Helen Keller, 

onde palestramos sobre o Movimento Político dos Surdos, as atividades colaborativas 

desenvolvidas nos ajudaram a repensar a importância de termos Surd@s Professores na 

prática educativa. Dentre outras temáticas, o encontro também tinha por objetivo 

legitimar a presença desses profissionais no processo de ensino-aprendizagem dos 

Surdos. 

Ademais, o evento possibilitou tecer um levantamento de dados sobre a 

quantidade de Professores, Instrutores e desempregados Surdos na área educativa, no 

contexto paulistano, atestada pela quantidades de fichas de associados registrados nesse 

encontro. O levantamento foi bastante oportuno para controle da associação e subsídios 

para posterior encaminhamento aos órgãos competentes sobre o que estava acontecendo 

com os Surdos cidadãos.  

No tocante ao nosso trabalho, começamos atuar no ensino da Libras, no IFSP, 

campus São Paulo, 2016/2017, e o exercício da nossa cidadania foi malogrado diante da 
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postura da direção do Instituto.  

A ausência de intérprete nas reuniões e o fato de os demais professores não 

sinalizarem dificultavam nossa compreensão sobre o assunto tratado e o diálogo ficava 

entrecortado. Mesmo buscando fazer leitura labial dos professores que tomavam a 

palavra, bastava um manear de cabeça para a esquerda e ou direita, ou mesmo se alguns 

dos professores que estavam sentados fizessem perguntas, todo o contexto se perdia e o 

entendimento ficava prejudicado. 

Alegando que, conforme resolução do MEC, somente estudantes Surdos teriam 

direito a intérprete e não o professor, a direção do IFSP ignorou nossos reclamos 

desconsiderando nossos direitos. Em reunião com o diretor do Instituto, ele questionou 

o porquê de terem aceitado um professor Surdo para trabalhar na instituição. 

Preconceito de forma explícita, descabida, e de reprodução hierárquica autoritária. 

Naquele momento, compreendemos muito bem o processo histórico de resistência 

quando se valorizava mais o branco do que o negro e o índio, quando se valorizava mais 

o homem do que a mulher, enfim, a desigualdade nítida sendo reproduzida por um 

diretor de um Instituto Federal, localizada dentro da maior capital pluricultural do país.   

Indignados, com essa atitude, formalizamos um documento, de conhecimento 

público, conscientizando a todos sobre a importância de se ter intérpretes para melhorar 

o acesso, a comunicação e a compreensão dos diálogos e debates que geravam 

perguntas e respostas. 

Para que não houvesse dúbio entendimento sobre o assunto, esclarecemos que, 

embora o intérprete não represente a voz e nem a consciência dos Surdos, ele atua em 

mediação de comunicação cultural entre Surdos e ouvintes e/ou vice-versa. É preciso 

que fique clara a representatividade da autonomia dos Surdos em suas opiniões, 

argumentações, críticas e sugestões.  

Diante da conjuntura experimentada, querendo contribuir com a causa Surda, e 

fortalecer o processo de construção de Identidades de Surd@s Professores que 

enfrentam os desafios como os apresentados anteriormente, encontramos forças para 

prosseguir com nova proposta de trabalho sobre a realidade Surda, agora no programa 

de Doutorado, em maior aprofundamento. 

Ainda, no segundo semestre de 2017, ingressamos no Curso de Doutorado em 

Linguística Aplicada e Estudo da Linguagem (LAEL) pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), sob a orientação da professora Doutora Fernanda 

Coelho Liberali, em que fomos orientados a repensar o objeto de estudo, os autores, 
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enfim, uma revisitação acadêmica e descoberta de novos referenciais teóricos, a fim de 

conduzirmos e aprofundarmos nossos estudos sobre os Surdos.  

No sentido de complementar o que estávamos aprendendo, no programa LAEL, 

sobretudo na área linguística aplicada, ingressamos no mesmo ano em curso de Letras, 

no IFSP, agora na condição de estudante.   

Nesse ínterim, tivemos conhecimento de abertura de concurso público para 

Professor Assistente de Libras, em dedicação exclusiva, na Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP). Para tanto, o edital exigia formação em pedagogia e/ou Letras. 

Como não trazíamos essa formação buscamos cursar Pedagogia para cumprir o 

requerido pelo edital e, assim, nos apropriarmos de novos conhecimentos. Prestadas as 

quatro etapas estabelecidas, no concurso público, conseguimos aprovação, em primeiro 

lugar, uma conquista pessoal e histórica, enquanto Surdo Professor, um ganho de espaço 

considerável em campo acadêmico. 

 Após o término do estágio probatório, em junho de 2021, na Universidade 

Federal de São Paulo, Unifesp, passamos a uma nova etapa de responsabilidade, como 

Coordenador do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) que tem como objetivo 

acompanhar os estudantes ingressantes na Graduação e na Pós-Graduação, seja com 

deficiência ou em suas diversidades linguísticas de modo a garantir acesso linguístico e 

também acessibilidades aos cadeirantes, cegos e/ou baixa visão, e outras limitações que 

necessitem de aporte pedagógico e institucional.  

 No mesmo ano, assumimos na condição de voluntário como Diretor 

Administrativo Nacional da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos 

(FENEIS), com a responsabilidade de acompanhar as discussões burocráticas, 

institucionais e educativas envolvendo as FENEIS estaduais para levar a efeito as ações 

de atendimento às demandas dos Surdos brasileiros.  

  Todo esse processo delineado em nosso percurso de vida, a partir de nossas 

experiências pessoais, educativas, sociais, culturais, econômicas e políticas, nos 

despertaram para um olhar mais profundo sobre a realidade experienciada pelos Surdos 

em contexto nacional. Isso permitiu-nos empreender forças no sentido de elaborar essa 

obra denunciativa para descortinar todo o arcabouço jurídico e institucional que 

historicamente estigmatizou e manteve os Surdos na invisibilidade. Diante dessa 

constatação, vamos procurar conhecer melhor o que é Ser Surdo e vivenciar toda essa 

engrenagem interposta como muralha para abafar o “grito” dos excluídos Surdos, ainda 

vistos como os desajustados sociais.  
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 O QUE É SER SURDO?  

 

 
Dentro de mim quis eu ver. Tremia, Dobrado em dois sobre o meu próprio 
poço... Ah, que terrível face que arcabouço. Este meu corpo lânguido 
escondia!   

                                                                             Poema Narciso de José Regio 

  

 Acerca do itinerário de vida do Ser nas relações humanas, entendemos que ele só 

é possível a partir da relação com o outro e das diferenças experimentadas, e não da 

singularidade. Pois é na mediação das relações de convivência que um Ser em cultura 

vai se constituindo em entrelaçamento e em instrumentalização, seja para a vida social 

ou para o repertório de trabalho por meio do processo e contextos educativos.  

 Para fortalecer essa discussão conduziremos nossas reflexões por meio da obra 

Um Corpo Desejoso: A Figurativização no Mito de Narciso, de Marquetti (2007); A 

Celebração do Outro, de Coracini (2007) e o Protagonismo Surdo de Ruzzo (2020). 

A pintura “Narciso”, do italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571-

1610, retrata um jovem olhando profundamente para a água de um lago contemplando a 

sua beleza e vaidade, e que se apaixona pelo seu próprio reflexo. Essa pintura, clássica, 

nos permite relacionar tanto a questão do Ser como reflexo único, ou seja, a perigosa 

paixão pelo próprio ego e autoadmiração, como também o gestual, o corporal, em 

configuração cultural. 

Partindo da correlação da gestualidade da imagem entre Narciso consigo mesmo 

e com os demais, Marquetti (2007) traz a figurativização no mito associado a outros 

significados para entender como essas variações impuseram suas marcas e formas, ao 

longo do tempo. Ademais, tomando como gênese a definição de metamorfose, a autora 

busca entender como se estabelecem os traços que exprimem essas transformações.  

Segundo Marquetti (2007), quando observamos as pinturas que retratam o mito 

de Narciso, vamos perceber, subentendido, um intento em privilegiar a relação 

tensão/não-relaxamento, ou seja, quando ocorre uma mudança abrupta e, às vezes, 

transitória, do estado de ânimo. A partir de uma dêixis, do lugar em que se está, para a 

compreensão do contexto, há um movimento que traz significado, em reafirmação a 

uma informação anterior (uma anáfora), que pode se referir a identidade do Ser, um 
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gesto, um meio de comunicação ou uma demonstração ou um ponto de referência (um 

estado de euforia, por exemplo), para a de uma disforia, ou seja, uma mudança repentina 

e transitória do estado de ânimo (que vai da euforia à ansiedade, depressão e 

inquietude). 

Esse processo, que incide sobre o tempo, a pessoa e o espaço, pode ser traduzido 

pelo gesto, ou seja, pelas mudanças sutis que, a partir dos movimentos do gesto, 

“racionalidade tateante” (GREIMAS, 1985), permitem o entrelaçamento entre a 

figurativização e o mito. Pois, para Marquetti, “é essa gestualidade elementar que se 

apresentará como matriz figurativa comum das representações de Narciso, ou seja, é ela 

que permitirá a identificação de Narciso e suas variações” (MARQUETTI, 2007, p. 

114).  

Para discutir a figurativização no mito de Narciso, Marquetti (2007) vai além da 

imagem do espelho que é associado a Narciso. Para ela, é preciso ter um olhar mais 

detalhado quando se observar cada representação da figura de Narciso. Assim, a autora 

acredita que é preciso algo mais, “esse algo é o gesto, o movimento de tentar tocar algo 

que se encontra fora do alcance, e também a expressão de desalento e prostração”.  

Disso, cabe compreender como essa representação foi moldada e o que 

representa cada maneira e forma, multifacetada, da imagem em diversos momentos em 

que ela foi elaborada e metamorfoseada. Por isso precisamos ir além das visões 

superficiais sobre o Ser, pois não podemos desconsiderar as relações sociais e o 

contexto cultural e ideológico. 

Por isso, há que se compreender, segundo Coracini (2007), que o Ser não está 

ancorado em sua singularidade, mas se constitui por meio de múltiplos discursos que 

vão gerando modificações e transformações em experiências, pela herança cultural 

histórico-linguístico, entrelaçadas com a percepção de mundo.  

Por conseguinte, o que faz com que Indivíduos/Sujeitos sejam semelhantes e, ao 

mesmo tempo, diferentes, são os valores, as crenças, as ideologias e as culturas 

atreladas à maneira como cada qual compreende o mundo em que está inserido. Assim, 

as relações sociais e linguísticas, segundo Coracini (2007), são como redes de tecidos 

em tessitura que faz no corpo marcas indeléveis de sua singularidade. 
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É possível perceber, então, que a singularidade não está celebrada em si, mas, 

conforme Coracino (2007), por meio do outro: “outro-aluno, outro-professor, outro 

tradutor, outro-estrangeiro, outro-homem, outro-mulher”, ou seja, na dialética das 

relações de convivência que deixam resíduos, rastros, nas histórias de vida, nas 

invenções de si, no processo da reconstituição por meio do outro. 

Portanto, compreender o outro a partir da diferença de cultura, de identidades, 

seja nas relações sociais, na formação educativa ou na interação pelo trabalho, 

possibilita entrelaçamento linguístico entre Indivíduos/Sujeitos em suas diferenças no 

sentido de constituir condições para o engendramento de intersubjetividades linguísticas 

e de identidades, para a interação em nova percepção de mundo.  

Assim, em percurso reflexivo sobre o que é Ser Surdo, Ruzza (2020) observa 

que o segmento médico clínico-terapêutico ainda está respaldado no âmbito das leis16, 

nas crenças em correções audiológicas, impregnadas na mentalidade social e permeadas 

de relações de poder que geram certas “opressões aos Surdos”. Isso porque, de forma 

direta e/ou indireta, contribui para alimentar uma realidade excludente e 

estigmatizadora, sobretudo em perspectiva oposta às questões culturais e linguísticas 

Surdas. 

Reconhecendo a potencialidade e integridade do Ser Surdo, enquanto processo e 

contextos das diferenças linguísticas, culturais e de identidades, Ruzza (2020) destoa da 

abordagem patológica e envereda para além do caminho da socioantropologia abordada 

por Skliar (1998).  Deste modo, sua discussão está respaldada nas condições sociais do 

humano Surdo em sua dignidade na inserção da própria história. Assim, a autora 

enfatiza que: 

 

A fim de aprofundar a discussão acadêmica da concepção socioantropológica 
(...), faz-se necessário o registro quanto ao reconhecimento das questões 
epistemológicas como inerentes à esta perspectiva, visando valorizar além da 
Língua e da Cultura, as produções de conhecimentos e de saberes como 
elementos próprios em decorrência das especificidades (diferenças) de ser um 
Sujeito Surdo. Neste sentido, coloca-se como centralidade a integridade do 

                                                        
16 Vejamos como exemplo o próprio Decreto nº 5.626/2005 sobre a pessoa Surda, que faz referência à 
“perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis ou mais, aferida por audiograma nas 
frequências de 50 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000Hz”, o que, pela ótica médica, é considerado como 
definição de “deficiente auditivo”. De fato, esse termo é disseminado, estigmatizando o Surdo, pois 
insiste em apresentá-lo como alguém em que há falta de algo, como um portador de um problema, de uma 
perda, como um ser anormal, socialmente.   
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Sujeito Surdo, abarcando aspectos ontológicos, antropológicos, sociológicos 
e epistemológicos. Surge neste cenário o conceito de Ser Surdo como 
representação dessa concepção, onde o Ser se configura substantivo (ser 
sujeito) e não como verbo (estar em atuação) (RUZZA, 2020, p. 18).  

 

 Para se obter conhecimento inerente ao itinerário de vida Surda é preciso, além 

de reconhecer os desafios que se instalam nos meandros das relações humanas, ao 

mesmo tempo, buscar valorizar sua própria realidade, principalmente aquela 

experenciada em perspectiva cultural, linguística. Portanto, é preciso compreender não 

apenas as especificidades, mas, ao mesmo tempo, as diferenças que vão constituindo o 

cenário social em que o Ser Surdo está presente. Desse modo, Ruzza (2020) entende que 

o Ser se configura como Sujeito a partir das relações em que os aspectos da própria 

essência fortalecem as produções culturais. 

 Interessante notarmos que o Ser Surdo, mencionado por Ruzza (2020), está 

pautado na valorização, em “possibilidades de atuação dos Sujeitos Surdos enquanto 

atores político-sociais”, ou seja, Sujeito instrumentalizador, por sua ação social, para 

descontruir a posição de poder hierárquica dos que estão do lado do opressor. 

 

Portanto, mais do que o olhar da sociedade sobre o Surdo, constrói-se um 
movimento de que ele se constitua se percebendo a partir dessas referências 
não-Surdas, assumindo autoria de sua identidade. Em vistas a contribuição 
com o abalo dessas estruturas postas, optou-se por marcar no texto escritas 
políticas, em vistas a ter como foco a necessidade de emancipação do Sujeito 
Surdo, para que haja a libertação das amarras arquitetadas pela sociedade 
não-Surda ao longo de séculos (RUZZA, 2020, p. 19).  

 

Ruzza (2020) acredita ser possível, considerando as diferenças linguísticas e 

culturais, que os Surdos possam assumir a própria autoria Surda no sentido de 

ressignificarem sua realidade em consciência, por meio da potencialidade Surda, para 

uma verdadeira emancipação política. 

É assim que eles superarão a opressão advinda da lógica conservadora que se 

instalou no âmbito da medicina sobre os Surdos; superarão a padronização social e da 

esfera educativa, para abrir novos horizontes; superarão a imposição cultural para que 

não seja considerado um único aspecto linguístico. Daí há necessidade de, em respeito à 
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identidade do Ser Surdo, empreender todos os esforços possíveis para romper, 

definitivamente, com qualquer tipo de rebaixamento do humano Surdo. 

 Para Ruzza (2020), a identidade do Ser Surdo, constituída por meio de dois 

aspectos fundamentais que são a Língua de Sinais e a Cultura Surda, pode ser 

compreendida também como processo indissociável enquanto formação social, 

histórica, profissional etc.  

Dessa forma, “a participação em diferentes instâncias da sociedade é uma 

estratégia para possibilitar a ampliação de experiências”, ou seja, “uma fomentação do 

Ser Surdo e da compreensão de quem é o Eu-Surdo” pelas relações sociais e culturais, 

que validam e compartilham. Portanto, se 

 

(...) Os povos são constituídos por indivíduos, as comunidades são 
organizadas politicamente e a Cultura é inerente a existência humana, o que 
reafirma o apontamento do sujeito como Ser cultural. O modo de vivenciar a 
Cultura Surda é exclusiva do Surdo, sendo somente possível a partilha entre 
seus pares Surdos. A Cultura Surda é uma forma de reconhecimento da 
existência do Sujeito Surdo, entretanto, não é concedido prestígio cultural a 
este grupo enquanto marca da Comunidade Surda. A hipótese do critério 
utilizado para não validação da Cultura Surda é que, além da menor 
quantidade de Surdos, há dificuldade de compreensão quanto a percepção de 
mundo e expressão dos Surdos por parte do grupo majoritário não-Surdo 
(RUZZA, 2020, p. 22). 

 

 Embora a sociedade majoritária de forma direta ou indireta invisibiliza a cultura 

Surda por ser uma minoria ou como se fosse de pouco relevância, e até mesmo, não se 

esforce para evitar a negação dela, o ponto em questão é que a pauta de luta, de 

resistência Surda, não descaracteriza a realidade e a seriedade de sua própria 

legitimidade cultural.  

Não podemos nos esquecer de que, historicamente, essa cultura foi forjada no 

fogo das experiências e recriações de conhecimentos prospectados na própria cultura 

Surda e nos embates travados para eliminar o conhecimento verticalizado de dominação 

de controle social e cultural. 

 Com essa consideração, vamos entender que o Sujeito Surdo como Ser cultural 

está em simbiose com o modo de vivenciar em produções, reconstruções da Cultura 

Surda na partilha de seus pares, ou seja, na percepção de mundo e na forma de expressar 

essa realidade, em afirmação de sua identidade ou das identidades.  
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Assim, na formação crítica de sua consciência, o Ser Surdo fortalece saberes e 

manifestações culturais por meio de uma “organização do pensamento baseada na 

estrutura da Língua de Sinais, Literatura Surda, Artes Surdas, planejamento de espaços 

e materiais em torno da visualidade” (RUZZA, 2020, p. 23). 

Desta maneira, levando-se em consideração, também, a estrutura da língua e os 

aspectos linguísticos, Ruzza (2020, p. 23-24) reafirma que “os parâmetros, as variações, 

a morfologia, a fonologia, a gramática, o vocabulário e tantos aspectos da Linguística, 

pesquisados e comprovados cientificamente, validam a Língua de Sinais como qualquer 

língua oral”. Ou seja, o status linguístico tem seu valor intelectual e cultural, legitimado 

pela diferença e diversidade como particularidade viva, no cotidiano, na realidade 

educativa e no convívio social, em entrelaçamento para o fortalecimento das culturas. 

Levando-se em conta o contexto social, cultural, educativo e de 

comunicabilidade para o reconhecimento do Ser Surdo, vamos perceber o quanto esse 

processo fora árduo e recheado de embate. Para melhor compreensão do que 

aconteceu/acontece, extraímos um relato da obra de Ruzza (2020), Protagonismo 

Surdo: Currículo como Construção da Autoria, sobre a dimensão histórica em vivência, 

de um Surdo Professor, Ricardo Nakasato, que nos apresenta algumas de suas 

experiências sobre essa questão. 

Na primeira experiência ele discorre sobre as diversas formas de comunicação e 

de percepção das pessoas Surdas para mostrar como a Língua de Sinais vai surgindo e 

se espalhando pelo Brasil: 

 

Antigamente, não tinha uma sigla específica para se referir à Língua de 
Sinais utilizada no Brasil. Os Surdos, que tinham a incapacidade como marca 
ditada pela sociedade e eram chamados de Surdos-mudos, não tinham 
conhecimento quanto às terminologias usadas e nem se preocupavam em 
discutir sobre Língua de Sinais. Existia uma luta dos ouvintes pelo Oralismo 
(ensino baseado na Língua Oral), mas essas pessoas não participavam da 
Comunidade Surda. Entre os Surdos, acontecia uma constante convivência, 
tanto para prática de esportes, quanto para bater papo. Mas em todo esse 
processo de encontro dos Surdos, não havia a percepção de que o que 
utilizavam para se comunicar era uma Língua. Alguns denominavam essa 
comunicação de “Linguagem”, outros “mímica”, outros ainda diziam “falar 
pelas mãos” (RUZZA, 2020, p. 25). 
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 No segundo momento, o Surdo Professor Nakasato vai nos apresentar uma 

experiência de uma ouvinte, pesquisadora Lucinda Brito, com índios Surdos da tribo 

Urubu-Kaápor, na Amazônia brasileira, e destacar como foi essa convivência. 

 

Tem uma ouvinte, que é chave dessa história, chamada Lucinda Brito, 
nascida em Minas Gerais. Ela fazia estudos e teve experiências com Surdos 
de várias localidades. Ela passou um grande período na tribo Urubu-Kaápor, 
localizada na floresta amazônica, convivendo com uma família ouvinte, que 
tinha um membro Surdo. Lá, teve contato com alguns Surdos e fez filmagens, 
aprendeu muitas coisas sobre a vida deles. Descobriu sobre as florestas, os 
rios, a organização de trabalho, comunicação etc. Nesse processo, 
sistematizou registros sobre a Língua de Sinais Kaapor Brasileira – LSKB 
(RUZZA, 2020, p. 25). 

 

 Na terceira apresentação, o Surdo Professor Nakasato destaca o contato de 

Lucinda Brito com Surdos de diferentes países da Europa, como França, Dinamarca, 

Suécia, entre outros, e também dos Estados Unidos, momento em que se apropriou da 

diversidade linguística de cada lugar para trazer e compartilhar em processo de 

diversidade linguística com os Surdos brasileiros. 

 Na terceira abordagem trazida pelo Surdo Professoro Nakasato ele vai destacar 

que, quando do retorno de Lucinda Brito ao Brasil, ela estava desejosa de saber mais 

sobre Língua de Sinais na cidade de São Paulo. Assim, descobriu a Associação de 

Surdos de São Paulo, localizada no Bairro da Mooca, onde conheceu o Surdo José 

Roberto. 

 

Quando retornou ao Brasil, tinha a curiosidade de saber mais sobre o uso da 
Língua de Sinais na cidade. Em São Paulo, descobriu pela Prefeitura que 
tinha a Associação de Surdos de São Paulo, localizada na Mooca, onde os 
Surdos se reuniam frequentemente. Quando chegou lá, ficou admirada com a 
quantidade de Surdos e tentou estabelecer contato com Surdos de família 
Surdas. Conheceu o José Roberto e logo pediu para entrevistá-lo. Nesses 
encontros, que aconteciam no apartamento do José (RUZZA, 2020, p. 26). 

 

Em um encontro realizado, em 1984, no apartamento de José Roberto, com a 

participação de Lucinda Brito, do Surdo Professor Nakasato e mais três amigos, foi 

apresentado tudo o que ela trouxe sobre Língua de Sinais e suas variações linguísticas e 

foi proposto que o Surdo Professor Nakasato e seus amigos elaborassem uma sigla para 

designar Língua de Sinais para os Surdos brasileiros.  
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(...) acabei sendo convidado junto a outros três amigos para fazer parte das 
conversas. Lucinda nos perguntou como entendíamos e denominávamos a 
forma de comunicação que usávamos aqui em São Paulo, mas nós não 
tínhamos referência para responder. Então, ela relatou todas as suas 
experiências e estudos realizados, inclusive das viagens no próprio Brasil 
onde percebeu uma variação linguística muito grande. Ela propôs que 
criássemos uma sigla que se aproximasse das que vinham sendo usadas em 
vários países (Língua de Sinais Americana, Língua de Sinais Francesa, 
Língua de Sinais Dinamarquesa etc). Discutimos sobre a utilização de Língua 
de Sinais Brasileira (LSB), mas achamos que poderia ter uma confusão por 
haver outros países que começavam com a letra B. Depois de muitas 
conversas, chegamos a uma denominação que nos deixou bastante satisfeitos 
e orgulhos: “Língua de Sinais dos Centros Urbanos Brasileiros – LSCB”. Isso 
tudo foi em mais ou menos em 1984 (RUZZA, 2020, p. 26). 

 

 A partir desse momento, palestras, seminários e debates entre os grupos que 

defendiam a Comunicação Total, liderado por Marta Ciccone, e aqueles que defendiam 

o uso puro da Língua de Sinais, liderados por Lucinda Brito, passaram a fazer parte do 

cotidiano dessas pessoas para defenderem o uso da Língua de Sinais pelos Surdos 

brasileiros. Até que em 1986, em Curitiba, foi definida a Língua Brasileira de Sinais, 

LIBRAS, como língua de comunicação da Comunidade Surda. 

 

Começamos então a participar junto com a Lucinda de palestras, seminários e 
debates. À época havia dois grupos que defendiam questões contrárias: um 
era a favor da Comunicação Total (ensino que utilizava a oralidade, 
português sinalizado, escrita e outras formas de estimulação), liderado por 
uma ouvinte chamada Marta Ciccone; outro, do qual eu fazia parte e liderado 
pela Lucinda Brito, defendia o uso puro da Língua de Sinais (queríamos que 
chamasse Língua de Sinais dos Centros Urbanos Brasileiros – LSCB). A 
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS), que é 
muito importante para Comunidade Surda, foi utilizada para realização de 
algumas reuniões por esse grupo da Comunicação Total e nessas discussões 
criaram a possiblidade de utilizar a denominação “Língua Brasileira de Sinais 
Libras” – pelo que me lembro eles ainda chamavam a nossa comunicação de 
Linguagem. Foi realizada uma votação que basicamente tinham integrantes 
desse mesmo grupo, à qual nem estivemos presentes. Em 1986, em Curitiba, 
Marta Ciccone divulgou “Língua Brasileira de Sinais Libras” como a forma 
de comunicação utilizada pela Comunidade Surda, ficando marcada essa 
denominação para nossa Língua em nosso País (RUZZA, 2020, p. 26). 

  

O relato exposto serve, não apenas, para trazer informações sobre a participação 

do Ser Surdo no processo de elaboração e desenvolvimento da sigla da Língua de Sinais 

aos Surdos brasileiros, mas também como um registro documental e histórico. 
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 Portanto, o contexto apresentado pela pesquisadora Ruzza (2020), contribui, 

sobremaneira não apenas para nos mostrar a experiência de vida do Surdo Professor, no 

processo de formação social, profissional e educativo, mas também como um 

descortinar de esforços que, pelo debate democrático no campo linguístico e de 

correntes discursivas em torno do Oralismo, da Comunicação Total e da Língua de 

Sinais, trouxeram novas possibilidade aos Surdos brasileiros.  

Haja vista o relato do Surdo Professor Ricardo Nakasato, revela-se um entrelaçar 

de realidades do Ser Surdo nos embates histórico, linguístico, de vivências e de 

caminhos para melhor reconhecimento de personalidade e de formação educativa, tanto 

para com as comunidades Surdas como também em compartilhamento com as 

pesquisadoras ouvintes, o que possibilitou discussões linguísticas em busca de 

reestruturar a comunicabilidade, o acesso linguístico de direito do Ser Surdo, de modo a 

ganhar visibilidade e reconhecimento enquanto sistema linguístico de comunicação, de 

ideias, de movimento político cultural, formas legítimas para garantir a difusão da 

Libras. 

O avanço linguístico da Libras no âmbito brasileiro foi defendido quando se 

observou a ausência de presentificações de Surdos nas instituições educativas em 

formação-ensino de modo qualitativo, e, além disso, que a invisibilidade do Ser Surdo 

se fazia presente enquanto cidadão diante da sociedade majoritária ouvinte. 

Essa realidade, descortinada, foi, por assim dizer, o motor preponderante para 

gerar consciência crítica e despertar em coletividade de modo a garantir respaldo legal 

para que os direitos experenciados pelo Eu e o Outro, nos diversos campos de vida, 

fossem transmutados, conforme Ruzza (2020, p. 33), para “uma centralidade como um 

fenômeno social, tornando-se suporte das significações de comunicação linguísticas e 

culturais”, a constituição da identidade do Ser Surdo:  

 

A identidade é a conjunção de algumas características que distinguem e 
caracterizam pessoas e, para que haja uma formação gradual dessa 
identificação, é necessário que o indivíduo seja submetido a diversas 
experiências ao longo de sua vida. É fundamental a convivência para que seja 
estabelecido um olhar dialético entre o Outro e o Eu. Ao nascer, o indivíduo 
está submetido a um povo e a uma Cultura que não passam por escolhas 
prévias, porém ao contar com as vivências e conhecimentos adquiridos no 
decorrer de seu desenvolvimento, começa a encontrar elementos que lhe 
causam maior ou menor identificação, o que podemos relacionar com os 
conceitos de Identidade de Pertença e Identidade de Projeto (RUZZA, 2020, 
p. 34).  
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 Por isso é importante obter compreensão da formação do Ser Surdo, na relação 

do Eu-Outro, enquanto processo dialético, pois isso compreende vivências, relações 

reflexivas do entorno e consigo mesmo, autoconhecimento do desenvolvimento da sua 

própria identidade ou das identidades.  

Assim, Ruzza (2020, p. 35), por meio das leituras de Hall (2014), destaca duas 

identidades: a primeira, que chama de identidade de pertencimento, refere-se ao 

nascimento, ou à condição de existência em uma determinada comunidade que tem seus 

conjuntos de valores em comuns para a formação de identidade e de reconhecimento, ou 

seja, por se fazer parte desse grupo e segmento cultural. Assim, “é possível 

compreender um compartilhamento de indivíduos de um mesmo povo, 

independentemente de haver desejo, mas somente pela condição de ter nascido neste 

grupo”. A segunda identidade destacada por Ruzza (2020, p. 36) trata-se da identidade 

de Projeto, onde a causa social, a cultural, a política educativa, que são defendidas, 

servem de referência e afinidade para aproximação de novos ingressantes.  

Assim, Ruzza (2020) explica que “um indivíduo pode, então, pertencer a um 

grupo (comunidade de vida) e projetar-se em outro (comunidade de destino)”. Essas 

identidades também permitem constituir o Ser Surdo no contexto em que estão inseridos 

e se formando.   

Embora Ruzza (2020) contribua para a nossa reflexão sobre o Ser Surdo, 

observamos a ênfase desse Sujeito entre os que têm como status linguístico a própria 

Libras em seu processo preponderante na formação de Identidade Surda. Mas, como 

posicionamento, gostaríamos de ressaltar que a identidade não está atrelada somente à 

personalidade, contemplando como status único o fator linguístico, a Libras; ao 

contrário, as identidades devem também ser consideradas nos aspectos das identidades 

linguísticas para a constituição desse Ser Surdo, considerando as diversas concepções 

linguísticas em que o Ser Surdo se processa e nos contextos em que está presente: 

Monoglossia, Heteroglossia, Bilinguismo, Diglossia, Língua Adicional, Multilinguismo, 

Translinguagem e Repertório Linguístico. 

 Assim sendo, pautados no que trouxeram esses pesquisadores, podemos dizer 

que não somos modelo em caixa gestada. Pois somos vidas pulsantes em trajetória 

histórica de mudanças, reflexões e percepções de mundo cultural-linguístico, de modo 
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que a Identidade não pode ser compreendida de forma introspectiva, subjetivista, mas 

por meio de diversas apropriações do entorno. Ou seja, não é Ser Surdo enquanto 

Identidade narcisista17, enquanto si próprio ou Ser próprio, mas perceber o entorno, as 

relações em convivência, o processo nos contextos em que está inserido.  

 Assim, ao resgatarmos a abordagem trazida por Marquetti (2007) sobre Narciso 

e sobre como ele é representado figurativamente perante o outro no decorrer dos 

tempos, vamos perceber a analogia com o que acontece com o Ser Surdo. Para tal, é 

preciso empreender um olhar fecundo das ações desses Indivíduos/Sujeitos. 

  Porém, torna-se imprescindível compreender também suas transformações, 

corporal e gestual, levando em consideração todo o movimento empreendido em 

simbiose com espaço e tempo, em processo dialético, enquanto Ser social.  

Entretanto, mesmo compreendendo que o Surdo faz parte dessa pintura universal 

que compõe as relações humanas, não é de se admirar que esse Ser, gestual, corporal, 

Social e não individualizado, continue ainda hoje um mistério incompreensível para 

tantas pessoas. Nessa direção, há dificuldade em articular com o diferente, em embate 

com o contraditório, com o universal. Entendemos que Ser Surdo não pode ser a 

identificação de si próprio ou a identificação do outro, porque isso faz perder visão 

plena do entorno, do contexto, do embate, do significado corporal, gestual, reflexivo.  

Por isso, há que se compreender o processo dialético de identidades para que as 

identidades façam parte da própria dialética em movimentos retrospectivos e, ao mesmo 

tempo, de continuidade do contexto em que se está inserido. Assim, Ser Surdo é estar 

em processo dialético em Identidades, seja do particular para o universal e/ou vice-

versa, se constituindo em resistência diante dos estigmas advindos das imposições-

nomeações que intentam gestar perfil social conforme o contexto histórico hegemônico.  

  Ser Surdo no processo de Identidades, em dialética, representa a verdadeira 

transversalidade que habitamos por meio de diversos espaços educativos, desde 

estudante, nas relações humanas, até o momento de escolha da profissão, enquanto 

educador, diante das realidades educativas que enfrentamos no embate cultural-

                                                        
17 Mencionamos narcisismo em referência à história da Mitologia Grega de Narciso, que “era filho do 
deus-rio Cefiso, e de uma Ninfa. (...) Conta-se que Nêmesis se encarregou de vingar as mulheres 
desprezadas. Um dia fez com que Narciso contemplasse o reflexo de seu rosto nas águas de uma fonte, 
onde fora se refrescar. Insensível a tudo o mais, ali ficou o moço, extasiado diante da beleza do rosto que 
via no fundo da água. E assim permaneceu até morrer. No lugar onde morreu britou uma flor que se 
chamou narciso” (GUIMARÃES, 1999, p. 229).  
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linguístico. 

  As relações, constituídas por novas possibilidades de mundo onde o próprio 

conceito de Identidades não é progressista, linear, positivista, também não estão sob a 

égide do perfeito, ou da representatividade, mas em atuação de forças e resistências de 

modo a quebrar o preconceito incrustado nas reproduções sociais educativas. 

Para ressignificar a dignidade do Ser Surdo, não se pode considerar somente um 

contexto de ação, de definição, de situação culturalmente marcada, mas é preciso 

compreender para além da trajetória subjetiva em contexto histórico, socialmente 

construído, de modo a identificar quem são os atores envolvidos.  

Dessa forma, entenderemos que não existe definição única de identidade, pois 

em cada processo e contexto estamos, dialeticamente, envolvidos nos embates que a 

ótica do outro têm sobre nós e de nós mesmo sobre a realidade vivenciada. Nesse 

sentido, há possibilidades de novas modulações, enquanto estudante e/ou professor, em 

distintas realidades educativas, ou seja: Ser Surdo em identidades. 

Daí o porquê em querermos contribuir para modificar e transformar o olhar que 

a sociedade, historicamente, engendrou sobre o perfil de professor. Portanto, para 

prosseguirmos com o entendimento da presença Surda em contexto acadêmico, 

buscaremos conhecer e aprofundar nossa obra para saber se existem, ou não, temas 

similares no que se refere às Identidades de Surd@s Professores enquanto categoria de 

trabalho no âmbito educativo.  

Assim, o foco desta obra será norteado em diferentes pesquisas bibliográficas 

em Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), grupo de estudo acadêmico, 

livros, capítulos e artigos publicados. 

 

 INÍCIO DA PESQUISA 

 

Uma vez eliminado o impossível, o que restar, não importa o quão 
improvável, deve ser a verdade, (...) os pequenos detalhes são sempre os mais 
importantes (...), para uma mente ampla, nada é pequeno.    

           Sherlock Holmes 

 

 A epígrafe em questão nos remete a ideia de que as barreiras interpostas para 

com Surd@s Professores subvalorizaram sua condição humana e invisibilizaram a 

verdade de suas potencialidades na tentativa de impossibilitar autonomia e igualdade de 



141  

condições enquanto trabalhadores. Por isso, no processo inicial da pesquisa, buscamos 

identificar o que se tem publicado sobre a temática. Começamos por meio da Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações (BDTD), em busca de palavra-chave de legenda 

“professor Surdo”, onde conseguimos elencar oitocentas e dez publicações, entre elas, 

Teses e Dissertações.  

Esclarecemos que, buscando um novo olhar sobre a atuação desses profissionais, 

queremos dar luz a uma nova categoria: Surd@s Professores, atuantes em diversos 

lugares/espaços em seu processo linguístico, na aplicação prática de ensino.  

Assim, no decorrer de nossa pesquisa, inverteremos a nomenclatura “professor 

Surdo” para “Surdo Professor”, pois, a nosso ver, isso legitima a atuação de Surdos em 

contextos de ensino, bem como suas identidades, no tocante à categoria trabalho de 

Professor e suas formas de interações linguísticas nas diversas realidades em que estes 

atuantes se encontram pelo trabalho.  

Em nosso entendimento, o Indivíduo/Sujeito, quando ingressa no contexto 

escolar, diante dos desafios e dos processos linguísticos envolvidos, vai reinterpretando 

essa realidade e, ao mesmo tempo, remodelando o mundo do trabalho já idealizado. 

Portanto, a nomenclatura “professor”, já posta historicamente e culturalmente em perfil 

idealizado, vai passar por um processo de ebulição da própria experiência cultural, 

linguística, escolar, do Ser para o mundo do trabalho, de forma a socializar o 

conhecimento no processo de ensino-aprendizagem. 

Deste modo, refinamos ainda mais a nossa pesquisa para saber o que se tem 

sobre Identidades de Surd@s Professores, enquanto categoria de trabalho no âmbito do 

ensino básico e superior. 

Especificamente, para a produção dessa obra, em pesquisa, não encontramos 

publicações que abordem a questão no que diz respeito às atuações de Surd@s 

Professores em reconhecimento de identidades enquanto categoria de trabalho no 

âmbito educativo. 

Para melhor análise, selecionamos e apresentamos, a seguir, algumas produções 

que julgamos serem pertinentes para diálogo com nossa pesquisa. O critério de 

apresentação das produções procedeu da seguinte maneira: da mais antiga para a mais 

atual. 
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 Quadro 2 – Pesquisas Correlatas  

Nº AUTOR TÍTULO STRICTO-SENSU ANO 

1 TARTUCI, 
Dúlceria 

Resinificando o “Ser Professor”: 
Discursos e Práticas na Educação de 
Surdos 

Doutorado, UNIMEP 
– Piracicaba - SP 

2005 

2 FLAVIANE, Reis Professor Surdo: A Política e a Poética 
da Transgressão Pedagógica  

Mestrado, UFSC – 
Santa Catarina - SC 

2006 

3 OLIVEIRA, Ana 
Flávia Teodoro de 
Mendonça 

A Construção de uma Identidade 
Docente Inclusiva e os Desafios ao 
Professor-Formador 

Mestrado, UFPE – 
Recife - PE 

 

2006 

4 MULLER, 
Cristiane Ramos 

Professor Surdo no Ensino Superior: 
Representações da Prática Docente 

Mestrado, UFSM – 
Santa Maria – RS  

2009 

5 PAIVA, Selênia 
Maria Feitosa e 

Construção da identidade de um 
Professor Surdo 

Mestrado, UECE - 
Fortaleza - CE  

2010 

6 POLICARPO, 
Nádia Maria 

A Angústia do Sujeito-Professor 
Diante do Processo de Ensino e 
Aprendizagem do Sujeito-Surdo 

Mestrado, 
Universidade de 
Taubaté – Taubaté - 
SP 

2010 

7 TERRA, Cristiane 
Lima 

O processo de constituição das 
identidades surdas em uma escola 
especial para surdos sob a ótica das três 
ecologias 

Mestrado, UFRS – 
Rio Grande - RS 

2011 

8 SILVA, Bianca 
Gonçalves da 

Memória e Narrativas Surdas: O que 
sinalizam as professoras sobre sua 
formação? 

Mestrado, UFPEL – 
Pelotas – RS  

2012 

9 GIANINI, Eleny Professores Surdos de Libras: A 
Centralidade de Ambientes Bilíngues 
em sua Formação  

Doutorado, UFRN – 
Natal - RN 

2012 

10 SANTOS, 
Maurem 
Alessandra Abreu 
dos  

O Professor Interlocutor no Contexto 
da Educação de Surdos: Aspectos da 
Atuação Deste Novo Profissional 

Mestrado, UFSCar – 
São Carlos - SP 

2013 

11 OLIVEIRA, 
Sonia Regina 
Nascimento de 

Educação e Formação de Professores 
Surdos: Contextos, Inserções, Dilemas 
e Desafios 

Mestrado, FGV – São 
Paulo - SP 

2014 

12 ALBRES, Neiva 
de Aquino  

Relações Dialógicas entre Professores 
Surdos sobre o Ensino de Libras  

Doutorado, UFSCar – 
São Carlos - SP 

2014 

13 LOPES, Mara 
Aparecida de 
Castilho 

Ensinar: “então, é função de quem?” 
Atuação do Professor Interlocutor na 
Educação de Surdos da Rede Estadual 
Paulista  

Doutorado, USP – 
São Paulo - SP 

2015 

14 CARVALHO, 
Daniel Junqueira 

Não Basta Ser Surdo Para Ser 
Professor: As Práticas que Constituem 
o Ser Professor Surdo no Espaço da 

Mestrado, UFES - 
Vitória – ES 

2016 
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Inclusão   

15 FARIAS, 
Rosejane da Mota 

Professores de Libras: Identidades e 
Práticas Pedagógicas  

Doutorado, UFAM – 
Manaus - AM 

2016 

16 SILVA, Lucas 
Romário da 

Pedagogia Surda: O Papel de 
Professoras Surdas na Construção de 
Identidades de Alunas Surdas e Alunos 
Surdos 

Mestrado, UFPB – 
João Pessoa - PB 

2017 

 

17 HOLLOSI, 
Márcio 

Professor Surdo: Desafios na 
Construção de uma Prática Bilíngue  

Doutorado, UNIFESP 
– São Paulo, campus 
Guarulhos – SP 

2019 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 

 

 Produções Acadêmicas e Contribuições para as Discussões Teóricas 

As abordagens produzidas, conforme o olhar de seus autores, trouxeram grandes 

contribuições ao nosso estudo, em que pese a distinção de cada uma delas, pois, além de 

explicitarem a temática Surda do ser professor, assim como trazemos na nossa, também 

serviram e servirão como subsídios e aporte histórico: não apenas como fonte de 

investigação para este e ulteriores estudos, mas também para entendimento sobre o 

Indivíduo/Sujeito Surdo. 

 Ressignificando o Ser Professor  

Na tese trazida por Tertuci (2005), “Ressinigficando o ‘Ser Professor’: 

Discursos e Práticas na Educação de Surdos”, a preocupação está em considerar a 

prática de ensino escolar com estudantes Surdos, em rede regular de ensino-inclusão, 

desenvolvida por uma professora ouvinte por meio de experiências nas atuações de 

escola especial, nas atuações de escola especial, de inclusão e de educação para Surdos. 

Chama a atenção, nessa narrativa, a prevalência da ideia do professor ouvinte como a 

ressignificação de si próprio no processo de ensino aos Surdos.  

Embora respeitemos a tese de pesquisa de Tertuci (2005), seu trabalho envereda 

por um caminho que aborda a relação professor-estudante sob o olhar do professor 

ouvinte e, consequentemente, não contempla aquilo que é a nossa proposta, ou seja, 

aprofundar a análise de Surdos sob o olhar do Surdo em condição de professor em suas 

ações.  
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 Professor Surdo: Transgressão Pedagógica 

Em sua dissertação, Flaviane Reis busca apresentar o professor Surdo em 

contexto pedagógico ao povo Surdo de acordo com a realidade vivenciada, em viés 

cultural. Há identificação com o próprio processo cultural em conjectura “da alteridade, 

diferença, identidade que vai muito além”, caracterizado, dessa forma, como um 

processo pedagógico Surdo. Sua dissertação está “voltada para a prática pedagógica, 

tendo em vista o processo de transgressão, onde o professor surdo é concebido em suas 

possibilidades de mostrar a realidade de sua transgressão pelo espaço educacional 

surdo” (2006, p. 12). 

 Considerando que a dissertação emergiu um ano após o decreto de Libras nº 

5.626/2005, a preocupação de Flaviane (2006) está em vincular a cultura com a história 

e, sobretudo, com a prática de ensino de modo enfatizar a pedagogia cultural e a romper 

com aquela velha postura clínica. Daí a importância de se olhar o ensino dos Surdos 

sobre o viés de uma pedagogia de Surdos ou de uma pedagogia cultural, enquanto 

processo de ensino do professor Surdo para com os estudantes Surdos.  

Entendemos que há necessidade de irmos além da análise da prática de ensino 

para trazer maior valorização do trabalho de Surd@s Professores, daí a intenção, em 

nossa obra, de apresentarmos Surd@s Professores em diversos espaços de atuação, em 

reconhecimento do trabalho no seu processo de mobilidade linguística. 

 A Construção de uma Identidade Docente  

Em Oliveira (2006), diferentemente do que foi exposto anteriormente, 

percebemos a ótica sobre a educação de Surdos, mas o Sujeito de pesquisa aparece 

como pertencente à própria cultura Surda, de modo a privilegiar a identidade deste 

professor tanto em formação quanto em atuação.  

Em sua dissertação, Oliveira (2006) notou que, por mais que agreguem saberes, 

os entrevistados não conseguem se relacionar em uma perspectiva “inclusiva”, na qual 

“a grande maioria dos professores-formadores apresenta concepções integradoras, 

realiza uma prática pedagógica excludente e não mobiliza saberes relacionado à 

educação da pessoa com deficiência”. A construção da identidade em formação, quando 

se pauta pelos princípios inclusivos – estar em sala regular –, foi possível pela 

representatividade das diferenças em presença física.  
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Embora esta pesquisa tenha esse viés, o nosso objetivo está em compreendermos 

as identidades de Surd@s Professores em atuação em outras esferas educativas e não 

somente no ensino regular de inclusão.  

 Professor Surdo no Ensino Superior  

Colocamos a condição de análise das produções feitas em referência à educação 

básica tanto no que se refere ao ensino regular de inclusão como no que envolve a 

educação dos Surdos nesse processo, porque achamos oportuno compreender também, 

em nossa pesquisa, como é a identificação de Surdos Professores, na prática de ensino, 

em diversas disciplinas no ensino superior. O que se tem produzido e que dialoga com a 

nossa obra é a dissertação-pesquisa de Muller (2009), intitulada: “Professor Surdo no 

Ensino Superior: Representações da Prática Docente”. 

Muller (2009) tem a preocupação de compreender a questão da Cultura desses 

professores Surdos no ensino superior, ou seja, compreender os pilares teóricos, no que 

se referem aos aspectos culturais e estudos Surdos que se processam em identidade de 

professor Surdo enquanto reconhecimento de inclusão no ensino superior, 

especificamente, no ensino de Libras e na mediação com a presença de intérpretes. 

O olhar desta pesquisa está condicionado sob a ótica de diversas narrativas, dos 

professores ouvintes, professores Surdos e dos estudantes, para assim, compreender o 

lugar e o poder do discurso nas políticas de inclusão no ensino superior. Em que pese a 

importância da abordagem de Muller, nós queremos ir além, no sentido de 

compreendermos a categoria das identidades de Surd@s Professores em atuação por 

meio de diversas disciplinas em ensino superior. 

 A Construção da Identidade de um Professor Surdo  

Em sua dissertação, Paiva (2010) aborda a educação, apresentando o Surdo não 

apenas como um Sujeito pertencente à própria cultura Surda, mas também privilegiando 

a formação e a identidade do Surdo enquanto professor, tanto em formação quanto em 

atuação. A dissertação foi baseada na história de vida de um único professor Surdo que 

leciona Libras no Município de Fortaleza-CE. 

Entretanto, a nossa pesquisa, via olhar de um Surdo, interage e dialoga para 

aprofundar estudos no sentido de dar visibilidade aos trabalhadores Surdos que atuam 

em ambientes educativos diferenciados, ensino básico e ensino superior em São Paulo, 
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na forma e na essência do atendimento ofertados. Assim, buscamos desvendar se há 

visibilidade, reconhecimento e afirmação, ou não, desses trabalhadores.   

 Sujeito-Professor Diante do Processo de Ensino e Sujeito-Surdo  

Na dissertação de Policarpo (2010), a autora tem a preocupação indagadora 

mediante a realidade de trabalho em escola estadual de ensino sobre a inclusão tornar-se 

tão hegemônica que aqueles que atuam na prática de ensino, não tendo orientação de 

como proceder para o ensino de qualidade, se sintam reféns do discurso sobre a 

educação nesse ambiente. Vale destacar que, nesse processo, o foco é o professor 

ouvinte diante dos estudantes Surdos em ensino-aprendizagem.  

A pesquisa teve por material de análise “depoimentos de seis professores do 

ensino médio de uma escola pública da cidade de Roseira, na qual está matriculada uma 

aluna surda”, onde, “a prática pedagógica, fundamentalmente oralizada, compromete a 

aprendizagem e a inclusão do aluno surdo”. A angústia demonstrada pelos professores 

ao lidarem com essa situação nova fez Policarpo (2010) perceber que a proposta de 

educação inclusiva apenas aumenta a exclusão ao invés de melhorar a realidade da 

aluna Surda. Deste modo, a autora-pesquisadora entende os equívocos ideológicos sobre 

igualdade, diversidade, diferenças, e outros pré-conceitos na inclusão escolar. 

Diante do exposto, pretendemos, também, identificar Surd@s Professores nos 

espaços-lugares escolares de inclusão, e o processo linguístico de comunicação de 

ensino-aprendizagem, em consonância com a legitimidade de Identidades de Surd@s 

Professores que ali atuam. 

 Processo de Constituição das Identidades Surdas em uma Escola Especial  

A dissertação de Terra (2011) propõe uma articulação entre as ecologias 

(mental, social e ambiental) de Félix Gattari para compreender que a estruturação da 

identidade Surda resulta da harmonia de alguns fatores que abrangem toda a escola e 

não somente a sala de aula ou o convívio com o professor Surdo.  

Terra (2011) constatou que esse processo de construção da identidade Surda se 

estabelece no que aprende com a professora Surda com seus pares e com toda a 

comunidade escolar. Observarmos que a autora faz interconexão para além da esfera 

sala de aula com os Estudos Culturais e Estudos Surdos, sob o “viés da Educação 

Ambiental”.  
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Interessante notarmos que, embora à época a escola era conhecida como escola 

especial de Surdos, ainda ocorre o distanciamento da realidade, no sentido de 

contemplar a comunidade Surda, pois há apenas uma professora Surda nesse universo 

de estudantes Surdos. Ademais, embora reconheçamos o aspecto positivo, pelo 

reconhecimento da identidade dos estudantes Surdos, ainda falta uma contemplação de 

maior número de trabalhadores Surdos neste espaço-lugar escolar para consolidação de 

identidades de Surd@s Professores. 

Por isso, com a nossa obra, pretendemos, além de abordar as identidades de 

Surd@s Professores, também compreender o espaço-lugar para a contemplação de 

Identidades enquanto categoria de atuação pelo trabalho.  

 O que Sinalizam as Professoras sobre sua Formação? 

A dissertação de Silva (2012) permite compreender a formação das Professoras 

Surdas, por meio da história de vida nesse processo acadêmico e como sua identidade se 

constitui abordando as seguintes temáticas: histórias de vida, oralização, experiência 

visual como marcador cultural, letramento, literatura infantil, literatura, entre outras 

questões para uma possível constituição das identidades docentes com base nas 

experiências vividas na comunidade Surda. 

Dessa forma, com essas caracterizações, vamos perceber que o contexto cultural 

é um marcador forte na produção de identidade por meio da experiência de vida e do 

compromisso com o fazer pedagógico direcionado aos Surdos. 

Pretendemos, além de aprofundar em nossa tese de doutorado o trabalho 

desenvolvido tanto pelo gênero masculino quanto feminino, valorizar esses atuantes em 

espaço-escolar enquanto identidades, por meio de análise de sua experiência em 

variados espaços e não somente onde se concentram estudantes Surdos. 

 Professores Surdos de Libras  

A tese de Gianini (2012) tem como objetivo pesquisar três escolas municipais na 

Paraíba, a fim de compreender a história de vida de seis professores Surdos que 

lecionam Língua Brasileira de Sinais (Libras).  

Levantamento dos dados das entrevistas, biografia dos entrevistados realizada 

em Língua de Sinais e transcrita para o português, documentos, arquivos pessoais e 

institucionais possibilitaram reconhecer a criação da primeira escola para Surdos, que 
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contou com o marco do oralismo na década de 1980/1990, e o processo de transição 

para o Bilinguismo até os dias atuais.  

Gianini (2012) percebeu a marcação de duas gerações. Segundo a autora, “a 

geração dos herdeiros do oralismo, que tiveram acesso tardio a Libras, cujas 

reminiscências da infância e da adolescência estão fortemente marcadas por sofrimento 

pela falta de comunicação” contribuiu para que, na visão da pesquisadora, essas pessoas 

tivessem uma dificultosa trajetória social e profissional. Por outro lado, a outra geração 

diz respeito aos “filhos do bilinguismo, os mais novos em idade, que tiveram acesso a 

Libras na infância e à escolaridade nos marcos do bilinguismo, cujas reminiscências não 

estão marcadas pelo sofrimento e têm uma visão positiva do futuro”. 

Através da amostragem dos tipos de formação de professores, Gianini (2012) 

demarca três modos em processo: o primeiro, “o professor improvisado, mais próximo 

dos docentes da primeira geração que foram chamados a ensinar sem a devida 

formação”; o segundo, “figura do professor artesão, que corresponde à imagem que a 

maioria deles têm de si mesmos atualmente, fundamentam-se na troca entre pares” e o 

terceiro é “a figura do professor de verdade, que se coloca em seu horizonte de 

expectativas como futuros graduados em Letras/Libras”.  

A tese de Gianini (2012) permite dar vozes aos Surdos e, nesse sentido, 

compreender como as duas gerações buscam recursos e auxílios, por meio das 

experiências tanto de professores ouvintes acadêmicos quanto das gerações antigas e 

novas a fim de melhor oferecer a qualidade de ensino para Surdos em plenos direitos. 

Diante do exposto, a nossa obra procura compreender as diversas atuações 

disciplinares de Surd@s Professores e como foi o processo para conquista da 

legitimidade em ensino e valorização enquanto formação na prática de ensino. 

 Papel do Professor Interlocutor  

A dissertação de Santos (2013) busca investigar o papel do Professor 

Interlocutor (PI) nas escolas regulares de ensino e o processo de interação linguística, 

porém como um mediador de professor ouvinte com os estudantes Surdos, ou seja, 

quase um intérprete nessas interações. Assim, a preocupação está em relação ao método 

e estratégias de ensino utilizados nesse espaço escolar.  
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Mesmo sendo em escola de inclusão, a proposta visava compreender e refletir o 

processo bilíngue dentro daquele espaço no que diz respeito a Libras. Para Santos 

(2013), “foi possível verificar indefinições quanto aos papéis a serem assumidos; um 

espaço onde não há debates e nem planejamento conjunto entre Professores 

Interlocutores e Professores Regentes; e a Língua Portuguesa, escrita”. Assim, ela 

entendeu “que é preciso investir em uma formação que propicie aos profissionais 

Professores Interlocutores (PI) e Professores Regentes (PR) um debate reflexivo quanto 

ao ensino com abordagem bilíngue, no ensino comum”. 

Há ambientes que acomodam muitos dos Surdos atuando com a designação de 

Professores Interlocutores, outros com outra nomenclatura, instrutor ou mediador de 

professor ouvinte com os estudantes Surdos. Nesse sentido, questionamos: até que 

ponto é possível valorar a categoria de Surd@s Professores como atuação de várias 

disciplinas enquanto legitimização de suas Identidades pelo trabalho? Esta é a 

preocupação que temos no desenvolvimento dessa obra. 

 Identidade do Professor Surdo 

A autora-pesquisadora Oliveira (2014) destaca que na “atuação profissional 

encontramos duas realidades: a dos professores surdos e a dos professores ouvintes”. 

Assim, a autora questiona: “Qual é o preparo e como se realiza o trabalho educacional 

de professores surdos e ouvintes para atuação com alunos surdos nas escolas estaduais e 

municipais de SP?". 

Interessante observarmos que a pesquisa feita por meio de entrevista com 

professores Surdos e ouvintes, coordenadores e diretores, buscou analisar e repensar 

novos conceitos, novas práticas, para gerar resultados para novos conhecimentos. No 

dizer de Oliveira (214), seriam “novos conhecimentos, que subsidiem ações afirmativas 

que oportunizam a atuação conjunta e igualitária de professores surdos e ouvintes”. 

Nesse sentido, a autora, não descarta a presença de professores ouvintes, mas considera 

também a presença de professores Surdos. Nessa mesma linha de raciocínio, pensamos 

na atuação de ambos em espaços educativos; porém, em nossa pesquisa, daremos ênfase 

a Surd@s Professores como atores em afirmação de identidades em várias disciplinas de 

ensino. 
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 Relações Dialógicas entre Professores Surdos sobre o Ensino de Libras 

A tese de Albres (2014) tem como linha de pesquisa compreender a formação do 

professor de Libras, em particular na atuação pedagógica. Abordando sobre “a 

importância do papel das histórias de vida, da linguagem e das experiências para a 

construção da consciência”, a autora analisa as três categorias: “1) significação e sentido 

sobre trabalho docente; 2) teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem de 

língua; 3) ideologia e consciência política”, para compreender a formação de 

professores e o processo de ensino de Libras. 

 Dentro desse contexto, ela nos permite refletir o nosso objeto de estudo, as 

Identidades de Surd@s Professores, no sentido de que devemos ampliar essa discussão 

e não nos restringirmos somente à atuação em Língua de Sinais, porque é necessária a 

percepção da categoria “trabalhador Surdo” também em seu processo linguístico. 

 Professor Interlocutor na Educação de Surdos da Rede Estadual Paulista  

O embate gerador embutido na tese de Lopes (2015) nos remete a um maior 

aprofundamento de estudos no sentido de descobrir como o ambiente analisado está 

estruturado e a serviço de quem e/ou para quem. 

Ao discutir a função social do Professor Interlocutor (PI) a partir de pressupostos 

teórico-metodológicos da Psicologia Histórico-Cultural, Lopes (2015) aborda as 

dúvidas geradas sobre essa função no processo educacional na rede estadual de ensino 

“em uma escola inclusiva, em município, a 100 km de São Paulo” (LOPES, 2015, p. 24) 

(a autora preserva o nome do município), porque a legislação estadual não a determina 

de forma clara, e, a federal estabelece que Surdos devam ser acompanhados por 

“intérpretes de Libras, o que fica subentendido que seja essa a função ocupada pelos 

Professores Interlocutores (PI)”. 

Em seus estudos, material em vídeo e entrevistas com 21 professores para 

detectar a fluência em Libras, Lopes (2015) observa que a função social do PI é ser 

professor, mas devido à legislação federal, os Professores Interlocutores acreditam que 

têm que atuar como intérpretes, o que provoca uma ruptura entre o sentido pessoal e o 

significado profissional.  

Observamos, nas informações trazidas por Lopes (2015), que em um ambiente 

escolar inclusivo com a presença de dois professores (que ainda não está plenamente 
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alcançado pelos documentos estaduais e pelas Políticas Federais), há prevalência de um 

profissional sobre o outro, no caso dos Surdos em situação de subordinação.  

Para aprofundarmos o olhar sobre estas questões, defendemos a presença de 

Surd@s Professores não somente pela função social do exercício pedagógico na prática 

da Libras, mas como nova categoria, de profissionais em afirmação das identidades pelo 

reconhecimento de sua diversidade formativa e enquanto trabalhadores, em diversos 

ambientes educativos. 

 Não Basta ser Surdo para Ser Professor 

Apresentamos, agora, o trabalho, desenvolvido por Carvalho (2016), cujo 

argumento principal traz a ideia de que “não basta Ser Surdo para ser professor porque 

ser surdo não pode ser a única condição para que o sujeito possa advogar para si o 

ensino de Libras”. Para ele, é preciso pensar à docência do sujeito Surdo de modo que 

“a palavra SURDO não adjetive o professor, mas sim, que Surdo seja substantivo e que 

a docência seja uma prática dentre outras possíveis”.  

Carvalho (2016) defende que reconhecer o Surdo como professor vai possibilitar 

sua inclusão no mercado de trabalho, no caso, no campo da educação, com as mesmas 

qualificações necessárias para o exercício da profissão. Nesse sentido, o autor questiona 

o papel do Estado, no processo da formação do Surdo como professor de Libras e do 

interesse em direcioná-los por meio da identidade no exercício da docência não apenas 

alocação em espaço para Atendimento Educacional Especializado (AEE) para discentes 

Surdos.  

Observamos que Carvalho (2016) enfatiza muito a questão do Surdo como 

professor de Libras quando propõe outro olhar sobre a função de ser professor de Libras 

no sentido de despertar também “o interesse do discente surdo pela matéria e não pela 

identidade do Ser Surdo”. 

O chamado de Carvalho (2016) para que o estudante “tenha interesse pela 

matéria e não pela identidade do Ser Surdo” são correlações significativas para 

entendermos a importância que a matéria em si, a Libras, deve despertar no estudante, 

sem que este veja o professor Surdo de forma estereotipada, o que Carvalho apresenta 

como a “Identidade do Ser Surdo”. Nesse sentido, a tese de Carvalho (2016), 
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indiretamente, abre espaço para que ouvintes tradutores, qualificados, possam ensinar a 

Libras aos Surdos. Destarte, a identidade linguística é deixada em segundo plano. 

Concordamos com Carvalho (2016) quando ele enfatiza que reconhecer o Surdo 

como professor vai possibilitar inclusão no mercado de trabalho, mas reconhecemos 

também, que o Surdo não pode negar sua identidade cultural para ser aceito como 

profissional. Portanto, devemos despertar o interesse do discente, tanto pela matéria 

quanto pela identidade, porque isso legitima a relação linguística estabelecida no espaço 

de inclusão, do qual trata Carvalho. 

Por conseguinte, apresentamos um aprofundamento maior no sentido de que o 

Surd@s Professores possam se estabelecer por sua diversidade em termos de formação, 

que não seja única e exclusivamente, no ensino da Libras, por suas identidades no 

âmbito cultural, linguístico e por suas identidades pelo trabalho, nos diferentes 

espaços/lugares educativos em que o seu cabedal instrutivo será compartilhado. 

 Professores de Libras: Identidades e Práticas Pedagógicas 

A tese de Farias (2016) investiga a questão da “Identidade e das Práticas 

Pedagógicas de Libras da Universidade Federal do Amazonas”, tendo como recorte o 

período de 2012 a 2015, onde, busca compreender as várias faces de identidades e dos 

professores no processo pedagógico de Libras nesse espaço. Assim, a realidade 

pedagógica que envolve a cultura Surda e ouvinte mostra o perfil dos professores 

Surdos e ouvintes da disciplina Libras. Para esta pesquisa, dez professores da UFAM, 

entre os quais seis Professores Surdos e quatro professores ouvintes, foram 

entrevistados.  

Além das entrevistas-questionários individuais, foram descritas as práticas 

pedagógicas de professores Surdos e ouvintes no ensino da disciplina de Libras em 

cursos de Licenciatura. Assim, para análise dessa tese, a autora-pesquisadora usou como 

referencial teórico a Análise do Discurso, sob uma perspectiva Foucaultiana, de modo a 

fazer relação com a pesquisa de campo. 

Para Faria (2016), há “um imbricamento entre Identidades e Práticas 

Pedagógicas, permeado de poderes e saberes em sujeitos que, a partir de suas 

construções identitárias, desenvolvem suas práticas pedagógicas”.  
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Desse modo, como diálogo para a nossa tese de pesquisa, é sempre oportuno 

compreendermos que, embora haja identidades de Surd@s Professores, ainda não se 

categorizou as Identidades de Surd@s Professor como processo, para além das práticas 

pedagógicas no sentido do reconhecimento enquanto identidades pelo trabalho, por 

meio de várias disciplinas e em legitimidade linguística. Para nós, estão perceptíveis, 

em algumas pesquisas, as amarras do professor Surdo como sendo aquele que somente 

leciona Libras. 

 O Papel de Professoras Surdas na Construção de Identidades 

Na dissertação de Silva (2017), o autor investiga “o papel de professoras Surdas 

na construção de identidades de alunas Surdas e alunos Surdos” para compreender a 

formação dessas alunas e estudantes Surdos de modo a valorar a própria Identidade. 

A valorização pela Identidade, tanto dos estudantes como das professoras 

Surdas, engajadas nos discursos e nas práticas pedagógicas dos estudos culturais dos 

Surdos, possibilitaram uma compreensão maior, no dizer de Silva (2017), na “relação 

cultural Pessoa Surda-Pessoa Surda, especificamente, docentes Surdas/os – discentes 

Surdas/os”, em escolas comuns de João Pessoa-PB.  

Embora a tese de Silva (2017) afirme que “as professoras Surdas tiveram um 

papel fundamental no processo de construção de identidades de alunas Surdas e alunos 

Surdos”, ainda entendemos ser oportuno não nos restringirmos somente a um único 

ambiente educativo, mas observarmos gêneros de atuações em diversos locais-lugares 

de ensino para que as Identidades de Surd@s Professores sejam reconhecidas também 

perante os estudantes ouvintes. 

 Professor Surdo: Desafios na Construção de uma Prática Bilíngue 

Em sua tese, Márcio Hollosi (2019) aborda o contexto da didática do professor 

Surdo em Escola Bilíngue particular em São Paulo para trazer contribuições em 

identificar os problemas envolvendo a didática e o ensino por meio de diversas 

disciplinas.  

Hollosi (2019) busca dar respostas a estas questões porque ele acredita haver 

repetição das práticas, e que isso acontece porque o professor reproduz o que foi 

ensinado a ele durante seus anos de escola. Daí essa percepção sobre a prática de ensino 
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em sala de aula como reproduzida, pois os ensinos ministrados pelas ações do sujeito 

são reflexos do que foi armazenado em sua trajetória escolar. 

De fato, esse é o ponto em questão, pois os professores Surdos precisam rever 

esse processo na prática de ensino de Libras e em Libras. Diante do caráter dos valores 

que atraem aqueles que acompanham essa demanda é que Hollosi (2019) busca 

enfatizar a importância em resgatar a formação desses professores. Essa seria uma 

oportunidade para a compreensão da experiência compartilhada de modo a redescobrir o 

valor na profissão.  

Nesse sentido, há o entendimento de que a busca da superação das barreiras e 

das dificuldades, aliada “às experiências lúdicas, encontram sentido para a 

aprendizagem” compartilhada. Baseando-se na fundamentação sócio-histórico-cultural, 

proposta por Vygotsky, Hollosi acredita que a construção linguística negociada por 

meio do compartilhamento com os seus pares abrirá caminhos para o desenvolvimento 

cognitivo ser realidade. 

Portanto, pensar no professor Surdo é repensar o seu papel em sala de aula no 

seu processo pedagógico compartilhado e direcionado, de forma colaborativa, à 

transformação e ação do professor para com os estudantes.  

Consideramos como oportunas as informações trazidas por Hollosi, mas 

acreditamos haver outros espaços de ensino onde os profissionais Surdos se encontram 

que precisam ser apresentados. Daí querermos ir além das ações pedagógicas no sentido 

de compreender Surd@s Professores nesses diversos espaços de ensino de modo a 

contextualizar as identidades enquanto categoria valorativa de reconhecimento de 

trabalho por meio de diversas disciplinas. Ou seja, não queremos tratar a instituição em 

si, mas a personificação desses Surd@s Professores em vários ambientes de ensino. 

 

 PRODUÇÕES ACADÊMICAS 

 

Toda essa variabilidade de trabalhos e de produções apresentada anteriormente 

será demonstrada abaixo, por meio dos gráficos, no sentido de servir de base para esta 

atual produção em que constatamos a disparidade ainda existente entre Surdos e 

ouvintes no tocante às produções acadêmicas.  
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Observamos nos gráficos apresentados abaixo que, das 17 (dezessete) produções 

analisadas (Doutorado/Mestrado), 12 (doze) foram elaboradas por ouvintes, sendo 11 

(onze) por mulheres e apenas 1 (uma) por homem. Já com relação às produções 

elaboradas por Surdos, no total de 5 (cinco): 3 (três) foram desenvolvidas por mulheres 

e apenas 2 (dois), por homens.  

 

Gráfico 1: Produções Acadêmicas: Surdos e Ouvintes 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 

  

Quando abordamos nos gráficos elaborados a divisão por gênero entre homens e 

mulheres, queremos deixar claro que, embora se tenha compreensão da existência de 

outras categorias de gênero como Lésbicas, Gays, Bi, Trans, Queer/Questionando, 

Intersexo, Assexuais/Arromântica/Agênero, Pan/Poli e mais (LGBTQIAP+), não é foco 

dessa obra detalhar cada uma delas. Isso porque, a nosso ver, a palavra Surd@s com o 

simbolo “@” já faz referência ao gênero masculino e feminino em substituição às 

desinências desses gêneros (FELIPE, 2009). Nesse sentido, usamos o sintagma Surd@s 

Professores para legitimar as identidades no tocante à categoria trabalho de Professor.  
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Gráfico 2: Produção Acadêmica de Ouvintes  Gráfico 3: Produção Acadêmica de Surdos 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 

 

Do total das produções pesquisadas, conseguimos identificar que a prevalência 

de procura pelo mestrado ainda supera a busca pelo doutorado. Entendemos que a 

exposição desses dados pode contribuir para identificar a ausência ou a baixa frequência 

de Surd@s na produção acadêmica e servir de subsídios para que as Políticas Públicas 

sejam direcionadas para atender essa demanda. O gráfico abaixo sobre as produções 

acadêmicas de Dissertações e Teses apresenta essa disparidade: 6 (seis) foram 

produções de Doutorado e 11 (onze) de Mestrado.  
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Gráfico 4: Produções Acadêmicas de Dissertações e Teses 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 

 

Queremos enfatizar a importância de nossa obra no sentido de enriquecer o 

universo de pesquisa acadêmica que contribui com novos olhares Surdos, análise crítica 

e ulteriores produções, precisamente no campo de doutorado para alavancar esse 

percentual. 

Com essa preocupação, buscamos aprofundar a pesquisa, por meio de análise 

junto à Plataforma Lattes dos autores(as) pesquisadores(as) mencionados, a fim de 

consultarmos as atualizações de suas produções que confrontem/correspondem com 

nosso objeto de estudo, porém não identificamos alteração nesse sentido. 

 

 CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA LINGUÍSTICA APLICADA E 

ESTUDOS DA LINGUAGEM (LAEL) PARA A PRODUÇÃO DA OBRA 

 

 O Programa, Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL), da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) trouxe contribuição 

significativa para expandir o nosso percurso de conhecimento e compromisso para a 

participação discursiva, e reinterpretação social e educativa.  

Ademais, por meio do processo de teorização, reformulamos os conceitos sobre 

a realidade experimentada e adquirimos consciência crítica mediante as discussões que 
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foram geradas no sentido de se buscar inovações de conduta e de valoração da 

ressignificação do humano. 

Portanto, para produzir essa obra em qualidade e trazer compreensão sobre 

Surd@s Professores em identidades por meio da categoria de trabalho no processo e 

contextos educativos, seja no mediar, seja no conviver humano, onde as identidades são 

construídas, a linguagem do professor se apresenta como objeto e como o instrumento 

de sua ação, tanto por seu sentido quanto por seu significado, para materializar o 

processo reflexivo que constitui a prática como exercício de trabalho.  

 

 A PESQUISA TEM COMO FOCO A DISCUSSÃO TEÓRICA SOBRE A 

REALIDADE DE SURD@S PROFESSORES E OS DADOS COMO 

INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA A REFLEXÃO  

 

Prosseguimos com esta obra deixando bem claro que, aqui, não realizamos 

pesquisa de campo para coletas e análises de dados, pois nosso foco está alicerçado na 

discussão teórica sobre a realidade de Surd@s Professores. Por isso, utilizaremos dados 

que foram coletados por meio das produções acadêmicas e dos registros do itinerário de 

vida do autor como forma de instrumentalização para uma discussão teórica sobre o 

perfil de Surd@s Professores. 

 Dessa forma, apresentaremos as instituições educativas onde ocorre o ingresso 

de estudantes Surdos no Ensino Superior para refletirmos sobre a perspectiva de 

formação para a prática educativa em processo linguístico, institucional, cultural. Nessa 

linha de raciocínio, buscaremos entender como o perfil de Surd@s Professores foi se 

constituindo por meio do trabalho educativo.  

Quanto às demais fontes de referências teóricas, como a Scielo (Biblioteca 

Eletrônica Científica Online), onde buscamos informações para a nossa obra, queremos 

destacar que não encontramos artigos e publicações de livros online que apresentassem 

a mesma temática aqui abordada, o que também ocorreu quando consultamos livros, 

capítulos impressos e leis. 
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Em que pesem o Decreto nº 5.626 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei 

nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – 

Libras; e a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que “estabelece normas gerais 

para promoção da acessibilidade”; vamos perceber que o Decreto, quando trata da 

questão do professor, faz referência à formação do Professor de Libras e do Instrutor de 

Libras. Portanto não reconhece em seu texto as Identidades de Surd@s Professores 

como categoria de trabalho e nem faz menção alguma à prática desses trabalhadores em 

outras disciplinas, áreas que não sejam a de Libras. 

 Assim, entendemos que esse Decreto engessou o Surdo na condição de quem 

ensina apenas e tão somente Libras, não deixando em aberto outras possibilidades de 

atuação em diversas disciplinas e nem tão pouco reconhecimento enquanto perfil de 

Surd@s Professores para a prática educativa enquanto categoria de trabalho. 

 Essa mesma situação vai se manifestar no âmbito macro e será reproduzida 

também no âmbito micro, ou seja, em todas as esferas educativas, privadas e/ou 

públicas (federal, estadual e municipal).  

 Traremos a seguir registros extraídos do documento Panorama da Educação de 

Surdos no Brasil, organizado por Esdras e Galasso (2017), que retrata o contexto de 

estudantes Surdos no Ensino Superior, no período de 2010 a 2015. Vale destacar que, 

para esse período, os autores tomaram como aporte o Censo da Educação Superior, do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do 

Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Ter em mãos esses dados como 

fontes é importante para refletirmos sobre a nossa realidade, sobretudo no que diz 

respeito ao que se investiu ou não no atendimento das demandas Surdas por meio das 

políticas públicas, precisamente, em recursos institucionais educativos. Nesse sentido, 

os autores afirmam que, o documento “apresenta diversas estatísticas descritivas 

relacionadas às Instituições de ensino superior, abordando tópicos como cursos, 

ingressos e matrículas de alunos Deficientes Auditivos, Surdos e Surdocegos” 

(ESDRAS; GALASSO, 2017, p. 8).   

 Os pesquisadores Esdras e Galasso (2017) acreditam que este documento pode 

contribuir ao gerar incentivo e consciência para garantir investimentos e distribuição de 

recursos a fim de se alcançar a igualdade, sobretudo, para com as demais “categorias de 
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Surdos, Surdocegos e Deficientes Auditivos” (Nomenclaturas conforme a definição do 

INEP).  

 Ao apresentarmos, por meio das tabelas, os registros analisados de estudantes 

Surdos em processo de formação, acreditamos ser esta uma condição propícia para gerar 

terreno fértil para conclamar a presença de Surd@s Professores nas demandas 

educativas. Daí considerarmos o processo e contextos de formação, aqui delineados, 

como subsídios às políticas públicas no sentido de engendrarem condições para as 

presentificações desses trabalhadores no campo educativo.  

A seguir, para melhor clareza e interpretação do que traz o período de dados dos 

estudantes, que vai de 2010 a 2015, no contexto do ensino superior, vamos apresentar 

algumas tabelas considerando a presença de estudantes “Surdos, Surdocegos, 

Deficientes Auditivos”, em processo de formação.  

No tocante ao contexto macro, utilizaremos o documento Panorama da 

Educação de Surdos no Brasil para contextualizar as tabelas “Instituições de Ensino 

Superior no Processo de Formação”; “Ingressos de Estudantes Surdos no Ensino 

Superior”; “Matrículas Ativas”; “Matrículas Inativas”; “Situação, em 2015, de Surdos 

Matriculados no Ensino Superior” (exposição via Mapa do Brasil); “Estudantes Surdos 

nos Cursos Superiores”. Em continuidade, cabe aqui um questionamento para sabemos 

como se processou a presentificação de Surd@s Professores no Ensino Superior. Nessa 

direção, utilizaremos dados aprestados por Reis (2015) e Monteiro (2017) para a nossa 

reflexão. 

Faremos análise de dados de Mestres/as e Doutores/as Surdos/as em 2022, 

extraídos da ferramenta virtual do WhatsApp, de modo que as comparações com os 

dados anteriores tragam novas reflexões.  

Feito isso, como exemplo, aprofundaremos o olhar pelo viés micro, em conexão 

com os dados coletados pelo autor, da ficha de filiação para a Associação de Professores 

Surdos do Estado de São Paulo, 2016, onde contam: as “Formações”; “da Profissão” e 

“Onde Trabalha?”.  

Assim, buscamos atualizar os dados de 2022 sobre o que está registrado no 

próprio Telegram Messenger, em grupo intitulado Prof./Instrutor LibraSurd@ SP, que é 

composto por 68 membros.  
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Sob outro ponto vista, traremos a Manifestação de uma Surda Professora que foi 

publicada nas redes sociais, via Facebook e WhatsApp. Assim também, analisaremos o 

que consta no edital nº 01/2022, da Prefeitura de Santos-SP, onde foi publicada abertura 

de concurso público para Professor Adjunto I e II, em diferentes áreas.  

Considerando que a exposição desses dados trará grande contribuição para a 

discussão teórica sobre a realidade de Surd@s Professores, delinearemos 

pormenorizadamente essas questões no âmbito macro e no âmbito micro. 

 

 VISÃO MACRO EM PERSPECTIVA DE ANÁLISE 

 

Apresentaremos de início uma visão macro em perspectiva de análise sobre o 

panorama da educação brasileira de estudantes Surdos no Ensino Superior. Em seguida, 

aprofundaremos nossa reflexão para saber como se processou a continuidade dos 

estudos em carreira acadêmica (Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado) e, assim, 

compreender a atuação de Surd@s Professores no Ensino Superior.  

  

 INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

 

 O intuito, nessa etapa, é apresentar como se processaram as matrículas de 

estudantes “Surdos, deficientes auditivos ou Surdocegos” entre 2010 e 2015, segundo o 

Censo da Educação Superior realizado pelo INEP e o Censo da Educação Superior, no 

Brasil. 
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 Tabela 1: Evolução do número de Instituições de Ensino Superior por tipo de Estudantes 
2010 a 2015 

 

Fonte: Esdras; Galasso, 2017, p. 18.   

  

As observações extraídas da tabela 1 dão conta de que o número de instituições 

com estudantes “deficientes auditivos” cresceu 20,76%. Considere-se, para efeito de 

reflexão, a diminuição de 2,17% no ano de 2015, quando comparamos com ano de 

2014 (ESDRAS; GALASSO, 2017). 

Assim também, com relação aos estudantes Surdos, houve um aumento de 35%, 

levando-se em conta o período de 2010 a 2015, e, ao contrário do que ocorreu com os 

estudantes deficientes auditivos, quando observados os dados com os estudantes 

Surdos, percebemos que houve um acréscimo de 11,72%, considerando-se a diferença 

entre os anos de 2014 e 2015 (ESDRAS; GALASSO, 2017). 

Esdras e Galasso, (2017, p. 17) acreditam que esse crescimento “pode ser reflexo 

de diversas políticas públicas voltadas aos surdos nas últimas duas décadas”. 

Entretanto, em que pese esse acréscimo do número de estudantes Surdos, em 2015, a 

nosso ver, outra questão pode ser considerada aqui, o fato de estudantes deficientes 

auditivos migrarem para constituição de Surdos pela condição linguística despertada 

pela identidade experienciada. Esse seria um fator a ser observado com mais 

profundidade, o que faria toda a diferença.  

Quando observamos o número de Instituições de Ensino Superior com 

estudantes Surdocegos, percebemos que houve um aumento de 34 para 48 estudantes 
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(um acréscimo de 41,2%). Assim também, considerando os anos de 2014 a 2015, 

notamos que houve um acréscimo de 9,09% (ESDRAS; GALASSO, 2017). 

Podemos observar, conforme o gráfico a seguir, que, entre as 670 Instituições de 

Ensino Superior com estudantes “Surdos, Surdocegos e deficientes auditivos” em 

2015, “54,93% (368) são faculdades, 25,37% (170) são universidades, 14,47% (97) 

são centros universitários e 5,23% (35) são institutos federais de educação, ciência e 

tecnologia” (ESDRAS; GALASSO, 2017, p. 26). 

 

 Tabela 2: Evolução do Número Instituições de Ensino Superior com Estudantes Surdos, 
Surdocegos e deficientes auditivos segundo a organização Acadêmica 2010 a 2015 

 

Fonte: Esdras; Galasso, 2017, p. 27. 

 

Podemos considerar que, segundo os dados apresentados na tabela 2, há um 

aumento da quantidade de centros universitários com a presença de estudantes Surdos, 

Surdocegos e deficientes auditivos matriculados, com acréscimo de 22,78%, entre 2010 

e 2015, porém, com decréscimo de 5,8% de 2014 a 2015 (ESDRAS; GALASSO, 2017). 

No que diz respeito às faculdades, vamos perceber que houve um crescimento de 

11,8%. Entretanto há que se considerar que nos anos de 2013, 2014 e 2015, o número 

de instituições variou entre crescimento e queda de menos de 1% (ESDRAS; 

GALASSO, 2017). 

Já em se tratando do número de Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia com estudantes Surdos, Surdocegos e deficientes auditivos matriculados, 
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houve um aumento considerável, entre 2010 e 2015, de 94,4%. Assim, também, nos 

dois últimos anos indicados na tabela, com acréscimo de 20,69% (ESDRAS; 

GALASSO, 2017). 

Em se tratando das universidades, observamos que houve um aumento de 

24,08% da presença de estudantes Surdos, Surdocegos e deficientes auditivos, enquanto 

nos últimos anos avaliados esse acréscimo foi de apenas 1,01% (ESDRAS; GALASSO, 

2017). 

A seguir, abordaremos a evolução do ingresso de estudantes Surdos, Surdocegos 

e deficientes auditivos no Ensino Superior, no período que vai de 2010 a 2015, 

apresentando os dados por tipo de estudantes e modalidades de ensino.  

 

 INGRESSOS DE ESTUDANTES SURDOS NO ENSINO SUPERIOR  

 

Nessa etapa, vamos observar que houve um acréscimo “de 54% no período entre 

2010 e 2012, subindo de um total de 1.885 para 2.915”. Entretanto, no período que vai 

de 2012 a 2015, vamos observar uma queda considerável, de 17,5% de ingressantes, ou 

seja, diminuição de um total de 2.915 para 2.398 estudantes.  (ESDRAS; GALASSO, 

2017). 

 Tabela 3 - Evolução no número de Estudantes Surdos, Surdocego e deficientes auditivos 
ingressantes no Ensino Superior – 2010 a 2015 

 

Fonte: Esdras; Galasso, 2017, p. 52. 
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A partir do momento em que analisamos a evolução do número de estudantes 

deficientes auditivos, considerando aqueles que ingressaram no ensino superior na 

modalidade à distância, vamos perceber que ocorreu um aumento de 341%, levando-

se em conta os anos de 2010 e 2013, que vai passar de 170 ingressantes, em 2010, para 

750, em 2013. Igualmente, verificaremos que, para o mesmo período, o número de 

ingressantes na modalidade presencial também aumentou, subindo de 715, em 2010 

para 1.441, em 2013, apresentando crescimento de 102%. (ESDRAS; GALASSO, 

2017). 

Já em 2014, o ingresso de estudantes deficientes auditivos em ambas as 

modalidades, sofreu uma queda de 61% no ensino a distância e 19% no presencial. 

Entretanto, para o ano de 2015, o número de ingressantes voltou a crescer, sendo 40% 

maior que no ano anterior na modalidade a distância e 9% maior na presencial 

(ESDRAS; GALASSO, 2017). 

Quanto ao ingresso de estudantes Surdos no ensino superior, para o período 

2010 a 2015, teremos uma diminuição de 27,9%, com decréscimo de 55,1% na 

modalidade a distância e 19,2% na presencial. Destarte, para o período de 2014 a 

2015, teremos um decréscimo de 12,2%, sendo 38,6% na modalidade a distância e 

4,8% na modalidade presencial (ESDRAS; GALASSO, 2017). 

Em se tratando do ingresso de estudantes Surdocegos no ensino superior, 

perceberemos um decréscimo de 43,5% no período entre 2010 e 2015, com 

porcentagem de 23,5% na modalidade a distância e de 50% na modalidade presencial. 

Considerando-se o último período, que vai de 2014 a 2015, há presença de um 

decréscimo de 4,9%. Em contrapartida, em que pese ter sido comprovado um 

crescimento de 62,5% na modalidade a distância, vamos perceber um decréscimo de 

21,2% na modalidade presencial (ESDRAS; GALASSO, 2017). 

 O relato a seguir, transliterado da tabela de número quatro, vai nos proporcionar 

acesso às informações sobre a evolução da quantidade de matrículas ativas por tipo de 

estudante (Surdos, Surdocegos e deficientes auditivos) e de acordo com a modalidade 

de ensino na graduação à distância e na graduação presencial, no período que vai de 

2010 a 2015. 
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 MATRÍCULAS ATIVAS 

 

A parte englobada pela tabela a seguir apresenta a evolução do número de 

matrículas ativas por tipo de estudantes e modalidade de ensino no período que vai de 

2010 a 2015.  

Abrimos aqui parênteses para destacar que, no período que vai de 2010 a 2013, 

aconteceu um acréscimo de 79,6% no número de estudantes deficientes auditivos, 

Surdos e Surdocegos matriculados em instituições de ensino superior no Brasil. 

Entretanto, se analisarmos o que aconteceu em 2014, vamos perceber que houve uma 

queda de 19,49% no número de matrículas; porém, já em 2015, o resultado apresentou 

uma variação de apenas 0,2% (ESDRAS; GALASSO, 2017). 

 

 Tabela 4 - Evolução do Número de Estudantes Surdos, Surdocegos e deficientes auditivos 

com Matrículas Ativas no Ensino Superior Segundo Modalidade de Ensino 2010 a 2015 

 

Fonte: Esdras; Galasso, 2017, p. 62. 

 

Quando analisando a evolução do número de matrículas de estudantes 

deficientes auditivos em cursos superiores a distância, vamos perceber que, 

para o período compreendido, que vai de 2010 e 2013, houve um aumento 

considerável, ou seja, cinco vezes mais: o número de matrículas vai de 437, 

em 2010, para 2.630, em 2013. No entanto, há que se destacar que, após este 
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período de crescimento, o número vai decair de 28,32%, em 2014, para 

24,24%, em 2015 (ESDRAS; GALASSO, 2017). 

No que diz respeito ao número de estudantes deficientes auditivos 

matriculados em cursos presenciais, no período que vai de 2010 a 2013, 

vamos perceber que houve um aumento de 116,9%, mas, em contrapartida, 

uma diminuição de 23,75% em 2014. A despeito disso, em se tratando do 

último ano avaliado, 2015, foi observado um aumento de 13,4% em relação ao 

ano anterior (ESDRAS; GALASSO, 2017). 

 

 MATRÍCULAS INATIVAS  

 

 Tabela 5 - Situação dos Estudantes com Matrículas Inativas por Tipo de Estudante e 

Categoria Administrativa (Estadual, Federal, Municipal, Privada) 

 

Fonte: Esdras; Galasso, 2017, p. 52. 
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Como podemos observar na tabela de número cinco, de um total de 814 

estudantes Surdos com matrículas inativas em 2015, 678 (83,2%) eram de instituições 

privadas, 108 (13,27%) de instituições públicas federais, 22 (2,7%) de instituições 

públicas estaduais e 14 (0,6%) de instituições públicas municipais (ESDRAS; 

GALASSO, 2017, p. 52-53). 

Já com relação aos 39 estudantes Surdocegos com matrículas inativas em 2015, 

33 (67,3%) estavam em instituições privadas, 11 (22,5%) frequentavam instituições 

públicas federais e 5 (10,2%) faziam parte de instituições públicas estaduais (ESDRAS; 

GALASSO, 2017, p. 52-53). 

 

 Tabela 6 - Evolução do Número de Matrículas Inativas de Estudantes Surdos, Surdocegos 

e deficientes auditivos, por tipo de Estudante e de Modalidade de Ensino,  

Período de 2010 a 2015 

 

Fonte: Esdras; Galasso, 2017, p. 75. 

 

Quando nos debruçamos sobre os dados da evolução do número de matrículas 

inativas de estudantes deficientes auditivos em cursos superiores a distância, vamos 

perceber que, no período compreendido entre 2010 e 2015, houve um aumento em mais 

de 6 vezes, portanto, alterando de 94, em 2010, para 625, em 2015. Nesse sentido, 

pudemos perceber que houve um aumento absurdamente grande no número de 

matrículas inativas em cursos presenciais de deficientes auditivos, chegando a 184,9%. 
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O número de matrículas inativas, em 2010, chegou a 554, e saltou para 1550 em 2015 

(ESDRAS; GALASSO, 2017). 

 

 ESTUDANTES SURDOS NOS CURSOS SUPERIORES  

 

Quando avaliamos como se processou a evolução do número de cursos 

superiores onde estudantes Surdos, Surdocegos e deficientes auditivos estão 

matriculados, no período de 2010 a 2015, constataremos que houve crescimento de 

59,7% (ESDRAS; GALASSO, 2017). 

É imprescindível notar que a concentração de estudantes com a nomenclatura de 

deficiência auditiva nos cursos presenciais, de 2010 a 2015, é quase três vezes maior 

que o número de estudantes considerados Surdos na mesma modalidade. Ao que parece, 

neste percurso, os conceitos de deficiente auditivo e Surdo estavam dissociados nos 

aspectos linguístico e/ou cultural. 

 

 Tabela 7 – Evolução do Número de Cursos Superiores por tipo de Estudantes Surdos, 

Surdoscegos e deficientes auditivos Segundo Organização Acadêmica – 2010 a 2015 

 

Fonte: Esdras; Galasso, 2017, p. 33. 
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Quando buscamos evidenciar os números de cursos superiores onde a presença 

de estudantes deficientes auditivos matriculados é uma realidade, vamos perceber um 

crescimento de 155,26%, entre 2010 e 2015, na modalidade de ensino a distância e de 

66,45% na modalidade presencial. Assim também ocorre em se tratando do último 

período analisado, no qual o aumento foi de 19,26%, na modalidade a distância e de 

6,36% na modalidade presencial (ESDRAS; GALASSO, 2017). 

No tocante aos cursos superiores onde se encontram os estudantes Surdos 

matriculados, houve crescimento de 40,2% no período de 2010 a 2015 na modalidade 

de ensino a distância e de 38,5% na presencial. No último período avaliado, o aumento 

foi de 2,85% (modalidade a distância) e 7,79% (modalidade presencial) (ESDRAS; 

GALASSO, 2017). 

Já os cursos superiores com estudantes Surdocegos apresentaram um decréscimo 

no período compreendido entre 2010 e 2015. Na modalidade a distância, o número de 

cursos diminuiu em 23%, e entre os cursos presenciais, o percentual foi de -30,1%. 

(ESDRAS; GALASSO, 2017). 

 

 CURSO DE FORMAÇÃO 

 

Na tabela a seguir, veremos as dez áreas de cursos superiores que apresentam 

maior número de matrículas de Surdos, Surdocegos e deficientes auditivos em 2015. 

Lembramos que esta apresentação está organizada conforme a classificação 

internacional da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 

utilizada pelo INEP. 
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 Tabela 8 - Principais Cursos Superiores com Estudantes Surdos, Surdocegos e deficientes 

auditivos por Área, Rede e Tipo de Estudante – 2015 

 

 

 

 

Fonte: Esdras; Galasso, 2017, p. 34-35. 
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Dadas as circunstâncias da presença de vários outros cursos, pedimos licença 

para nos atermos apenas a três, Administração, Pedagogia e Letras, no sentido de 

compreendermos a importância de cada um deles. O primeiro, selecionamos por ser o 

mais procurado conforme os dados apresentados, o que pressupõe alocar Surdos, 

Surdocegos e deficientes auditivos, em espaço “de aceitação”. Os dois últimos, 

Pedagogia e Letras, selecionamos porque estão diretamente relacionados com o 

propósito de nossa obra, no que diz respeito à formação de formadores. Ou seja, porque 

funcionam, entre outras coisas, como ambiente de preparação para futuros professores. 

Destarte, observamos que o curso de Administração foi o curso com maior 

número de matrículas e, também, onde prevaleceu a presença, em maior quantidade, de 

estudantes que se autodeclaram como deficientes auditivos, num total de 439, sendo 377 

em rede privada e 62 em rede pública. Quanto aos Surdos que escolheram esse curso, os 

números são de 167 em rede privada e de 62 em rede pública. Para os Surdocegos, os 

números são bem menores, sendo 7 em rede privada e apenas 1 em rede pública. 

Quanto ao curso de Pedagogia, vamos observar a presença de 186 deficientes 

auditivos, sendo 105 em rede privada e 81 em rede pública.  Dos 107 Surdos 

relacionados, 77 estão em rede privada, enquanto 30 se encontram em rede pública. Para 

os Surdocegos, do total de 12 matriculados, 06 estão em rede privada e os outros 06, em 

rede pública. 

Para o curso de Letras, foram inscritos 91 estudantes deficientes auditivos, sendo 

17 em rede privada e 74 em rede pública. Para estudantes Surdos, num total de 25 

matriculados, 06 estão em rede privada enquanto 19 em rede pública, e há 25 cursos 

com estudantes Surdos, 76% deles na rede pública, e 4 com estudantes Surdocegos, 

75% desses também da rede pública. Quanto aos Surdocegos, vamos observar que, 

enquanto apenas 01 está em rede priva, a rede pública apresenta 04 estudantes 

matriculados. 

Portanto, na tabela 08, foi observada uma situação diferenciada quanto ao 

número de estudantes em rede privada e/ou pública. Enquanto nos demais curso há 

maior presença de estudantes matriculados em rede privada, no curso de Letras a 

situação se inverte, pois o que prevalece é a maior presença de estudantes em rede 

pública, num total de 97 (74 deficientes auditivos; 19 Surdos e 04 Surdocegos), 



173  

diferentemente da rede privada onde constam apenas 24 estudantes matriculados (17 

deficientes auditivos; 06 Surdos e 01 Surdocego).  

Aqui cabe uma observação sobre a presença de estudantes Surdos, Surdocegos e 

deficientes auditivos, na rede pública, que pode servir a estudos ulteriores e trazer 

maiores dados sobre essa questão. Considerando a obrigatoriedade do ensino público 

gratuito, considerando as cotas sociais e raciais previstas pela Lei 12.711/2012, 

popularmente conhecida como Lei de Cotas, podemos dizer que, embora essa realidade 

esteja aquém do pretendido, essa Lei de Cotas surge como uma oportunidade para 

corrigir distorções no acesso de perfis, cada vez mais plural em diversidade cultural 

linguística.  

 

 Tabela 9 - Cursos Superiores por Faixa Etária, 2015  

 

 

 

 

Fonte: Esdras; Galasso, 2017, p. 27. 
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 Quando analisamos a tabela 9, percebemos que o grupo que engloba os 

estudantes deficientes auditivos é o que totaliza o maior número de estudantes (1.688), 

somadas todas as faixas etárias. Destes, 1.318 estão matriculados; 08 foram 

transferidos; 245 estão desvinculados; 117 trancaram as matrículas.  

Se avaliarmos por faixa etária, vamos perceber que, entre 21 e 25 anos, é a faixa 

que apresenta o maior número de estudantes matriculados, seja para deficientes 

auditivos (333), seja para estudantes Surdos (116). Entretanto, há que se levar em conta 

que, no caso dos deficientes auditivos, essa faixa etária é, também, a que apresenta 

maior número de estudantes desvinculados (57) ou que tiveram a matrícula trancada 

(36).  

Sobre os Surdos, de um total de 145 estudantes que estão agrupados na faixa 

etária correspondente entre 26 e 30 anos, 90 permanecem matriculados; 01 foi 

transferido; 37 foram desvinculados, enquanto 17 apresentam as matrículas trancadas.  

Podemos perceber que o menor grupo é aquele que engloba os estudantes 

Surdocegos, perfazendo um total de 39 estudantes, sendo 26 matriculados; 12 

desvinculados e uma matrícula trancada. A faixa etária que vai até os 20 anos é a que 

agrupa maior número de estudantes (06). Entretanto, a faixa etária que vai de 26 a 30 

anos é a que apresenta maior número de estudantes desvinculados (05), de um total de 

08 estudantes Surdocegos.  

 

 DE ESTUDANTES SURDOS À SURD@S PROFESSORES EM 

CATEGORIA DE TRABALHO 

  

No que está posto como desafio para que educadores Surdos derrubem as 

barreiras excludentes para o exercício da docência, os dados aqui apresentados são 

contribuições valiosas a todos que se interessam em conhecer e defender a causa desses 

educadores com maior profundidade, de modo que esses profissionais ocupem um lugar 

não apenas de fato, mas de direito. Motivo pelo qual propomos, em nossa obra, Surd@s 

Professores, como uma nova categoria de trabalho. 
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É justamente, nesse contexto, que se torna oportuno perceber as características 

do itinerário de vida conforme observamos nas tabelas: Faixa de Idade no Acesso ao 

Ensino Superior; no Curso de Formação; na Modalidade de Ensino etc., ou seja, novas 

perspectivas para constituição de Identidades no Ensino Superior, enquanto 

Indivíduo/Sujeito em percepção cultural e linguística.  

Nessa direção, a formação de estudantes Surdos permite as pluralidades de 

Surd@s Professores18 em Identidade de Surdos; Identidade de Deficientes Auditivos; 

Identidade de Surdocegos; Identidade em Ensino Virtual; Identidades em Ensino 

Básico; Identidade em Ensino Bilíngue etc., que vão agregando concepções pedagógicas 

e linguísticas enquanto categorias pelo trabalho educativo.  

 

 SURDOS EM CONTINUIDADE DE FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

 Em se tratando de formação no campo acadêmico, precisamos refletir sobre a 

presentificação de Surdos no mestrado e doutorado para garantir o ato de lecionar no 

Ensino Superior. Nessa direção, Reis (2015) e Monteiro (2017) nos darão aporte para a 

nossa reflexão. 

  A coleta de dados realizada nas redes sociais, de Monteiro (2017), trouxe 

contribuição para a elaboração de tabelas e gráficos como forma de ilustrar a 

presentificação de “mestres e doutores surdos que concluíram seus cursos até o final do 

ano de 2016 e preencheram a ficha até julho de 2017, quando foi finalizada”. 

 Oportuno salientar que alguns dados apresentados por Monteiro (2017) trazem 

em detalhe as relações de Instituições de Ensino Superior que formaram mestres e 

doutores, tanto em universidades públicas quanto em universidades privadas. Essa 

observação nos ajuda a identificar a seguinte situação: maior porcentagem de Surdos em 

formação acadêmica em Universidade Pública, com total de 26; enquanto, nas 

Universidades Particulares, o total chega a 19 formandos.  

 Ademais, Monteiro (2017) identifica que os “primeiros mestrados de pessoas 

surdas foram na área de Educação, pela UFRGS”, destacando que a “primeira mulher 
                                                        
18 No capítulo 10, vamos aprofundar mais sobre as Categorias de Identidades de Surd@s Professores pelo 
Trabalho Educativo. 
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surda a se tornar mestre foi Gladis Perlin, em 1998, e o primeiro homem surdo a 

concluir o mestrado foi Wilson de Oliveira Miranda, em 2001”. Ou seja, em se tratando 

do século XXI, o processo é de apenas três décadas, o que denota uma incipiente 

referência acadêmica disponível para expandir ao público geral, Surdos e ouvintes. 

Monteiro (2017) enfatiza ainda que esses acadêmicos “foram também os 

primeiros surdos a conquistar o doutorado, na área de Educação, sendo que Gladis 

Perlin concluiu seu doutorado em 2003 e Wilson de Oliveira Miranda, em 2007. Ambos 

os títulos foram obtidos na UFRGS”. Somente no nosso século atual, XXI, tivemos a 

primeira Doutora Surda e Doutor Surdo.  

Assim, precisamos abrir aqui um parêntese para entendermos que ainda estamos 

em um processo democrático tardio no contexto acadêmico Surdo, se comparado com 

aquilo que foi produzido para atender as necessidades da sociedade ouvinte. Ou seja, 

são longevas as discussões sobre educação, formação, estudos linguísticos etc. Isso 

oportuniza referências acadêmicas, novas discussões e repensar a prática pedagógica. 

Portanto, considerando os primeiros doutorandos Surdos, no século XXI, fica aqui a 

reflexão para sabermos: de qual grande referência intelectual acadêmica estamos 

tratando para repensar a formação, prática de ensino e aspecto linguístico?  

Considerando essa lacuna, ficam muito evasivas as cobranças de produções 

intelectuais e práticas educativas em consonância com o interesse e o tempo histórico da 

sociedade, majoritariamente ouvinte. Essa contradição está posta, e por isso precisamos, 

por meio desse registro, desmitificar como se estabelece o desnivelamento histórico e 

cultural pelo campo acadêmico. 

Nesse sentido, Monteiro (2017) destaca, mesmo após o decreto lei n° 5.626 de 

22 de dezembro de 2005, ter ocorrido “um crescimento do número de surdos formados 

principalmente nas áreas de Linguística, Tradução e Educação. A quantidade de surdos 

formados em outras áreas é ainda pequena”. Com isso, vamos perceber que o 

pertencimento desses acadêmicos, nas Comunidades Surdas, reforça a conexão com as 

áreas envolvidas. 

 Outro ponto que Monteiro (2017) destaca em sua coleta de dados diz respeito 

aos Surdos formandos de Pós-Doutorado. Aqui autora traz como registro “o fato de que 

três mulheres surdas fizeram 1 ano de pós-Doutorado, entre 2012 e 2014, na área de 

Educação, na Região Sul do Brasil”. Embora seja, um número reduzido, podemos 

considerar como um avanço, ainda que seja tardio, no que se refere à história da 

educação brasileira.  
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 Cabe destacar o trabalho realizado pelo Núcleo de Pesquisa em Políticas de 

Educação de Surdos (NUPPES), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRS), que, nos anos noventa, contou com a participação do pesquisador argentino 

Carlos Skliar, e desenvolveu “fortíssimos programas de pós-graduação em ênfase em 

surdez e identidade surda” (Monteiro, 2017). Aqui podemos destacar a presença da 

Surda Gládis Perlin como a primeira orientanda de Skliar a tratar assuntos sobre 

Identidade Surda.  

 Assim, conquistar espaços no âmbito acadêmico permite fortalecer o cenário 

educativo para aperfeiçoamento aos profissionais envolvidos com as comunidades 

Surdas. Dessa forma, vamos observar nos gráficos 1 e 2, a seguir, como a quantidade de 

mestrandos de gênero masculino e feminino foi sendo construído entre os anos de 1998 

e 2016. 

 
 Gráfico 5 - Número de Mestrados Concluídos por mulheres Surdas no Brasil em cada ano ente 

1998 a 2016 

 

                      Fonte: Monteiro, 2017, p. 186. 

  

Conforme podemos observar entre 1998 e 2015, a porcentagem de pesquisadoras 

acadêmicas entre mulheres Surdas, para o mestrado, se manteve na casa de 1%. Embora 

o ano de 2006 tenha apresentado um crescimento de 3%, percebemos que, em que pese 

uma queda a 2%, em 2008, o número voltou a ter aumentado em 3% em 2009.  
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 Em 2010, houve um aumento vertiginoso se comparado aos anos anteriores e o 

percentual chegou à casa dos 10%. Entretanto, observamos também que os números 

apresentam oscilações entre os anos 2011, 2012 e 2013, voltando a casa dos 10% em 

2014. 

 Queremos destacar que o ano de 2015 pode ser considerado o de maior presença 

de mulheres Surdas como concluintes do mestrado. Porém, para o ano de 2006, vamos 

perceber que ocorreu uma queda de 60%. 

 

 Gráfico 6 - Número de Mestrados Concluídos por Homens Surdos no Brasil em cada ano 

entre 1998 e 2016 

 

 Fonte: Monteiro, 2017, p. 187. 

 

 Para o gráfico 2, a observação que trazemos apresenta as seguintes 

considerações: nos anos de 2001, 2005 e 2007 houve a permanência da presença Surda, 

masculina, na casa de 1%, para o mestrado; entre, 2008 a 2010 esse número subiu para 

2%, chegando a 5% no ano de 2011.  

 Quando vamos observar os anos de 2012 a 2014, percebemos um aumento na 

casa de 6% no número dos que concluíram o mestrado.  

 A partir de 2015, vamos ter aumento considerável do número de Surdos mestres 

sendo 11% em 2015 e 15% em 2016. 
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 Em se tratando de Doutores Surdos, a seguir, vamos analisar a tabela de Número 

de Doutorados Concluídos Surdos em cada ano, entre 2003 e 2016.  

 

 Tabela 10 - Números de Surdos em Doutorados Concluídos em cada ano,  

entre 2003 e 2016 

 

 Fonte: Monteiro, 2017, p. 186. 

 

 Para análise dessa tabela, levaremos em consideração o número quantitativo que 

simboliza a presença Surda de Mulheres e Homens que ingressaram e concluíram o 

doutorado, no total de 21doutoras e doutores, entre os anos de 2003 e 2016. 

Entre 2003 e 2005, percebemos que apenas 2 Surdas, uma para cada ano, 

concluíram o doutorado. Para o ano de 2007, temos 1 Surdo doutor, enquanto em 2008, 

temos 1 Surdo e 2 Surdas concluintes no doutorado.  

 Para os anos de 2010 e 2011, contamos com a presença de 2 Surdas doutoras, 

uma para cada ano. Em 2013, temos a presença de 1 Surdo e de 1 Surda concluintes em 

doutorado.   

 Em 2015 houve um aumento para 5 concluintes de doutorado, sendo 3 Surdas e 

2 Surdos. Em 2016, esse número aumentou ainda mais, perfazendo um total de 6, sendo 

4 Surdas e 2 Surdos.   

 É importante essa análise de dados por meio de referenciais teóricos para 

argumentarmos o porquê do ingresso de Surd@s Professores no campo acadêmico. 
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Dessa forma, refletir sobre o Ensino Superior no espaço de relações em produções 

acadêmicas e de atuação de ensino-aprendizagem desperta conquistas, e, ao mesmo 

tempo, traz oportunidades por meio do trabalho educativo. 

Na tabela a seguir, trazemos as observações de Flaviane Reis (2015) sobre o 

ingresso de Professores Surdos no ensino superior, em 2015.  

 

 Tabela 11- Ingressos de Professores Surdos no Ensino Superior, em 2015 

 

Fonte: Reis, 2015, p. 71. 

 

 No que consta na tabela apresentada por Reis (2015), vamos perceber que a 

maior quantidade de Surd@s Professores, em 2015, está concentrada nos estados da 

Região Sul do Brasil, num total de 61 trabalhadores Surdos exercendo a prática da 

docência, sendo 30 no Rio Grande do Sul (RS); 21 em Santa Catarina (SC) e 10 no 

Paraná (PR).  
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Precisamos considerar que essa quantidade se expandiu porque, nesses estados, 

as universidades abriram espaços para que grupos de pesquisa em produção acadêmica 

aprofundassem estudos sobre os Surdos. Assim, a compreensão das demandas Surdas 

foi oportuna para a presença de Surd@s Professores em legitimidade a causa Surda. 

 No tocante à Região Sudeste, considerada a mais desenvolvida do país, o 

número de Surd@s Professores chega a um total de 37, assim distribuídos conforme a 

tabela referência: 17 em Minas Gerais (MG); 15 no Rio de Janeiro (RJ), 04 em São 

Paulo (SP) e apenas 01 no Espírito Santo (ES). 

 Já para os estados que integram a Região Centro-Oeste juntamente com o 

Distrito Federal (DF), Reis (2015) apresenta a quantidade de Surd@s Professores da 

seguinte forma: 07 no Distrito Federal (DF); 05 em Goiás (GO); 04 no Mato Grosso do 

Sul (MS) e 03 no Mato Grosso (MT). Portanto, um total de 19 Surd@s Professores 

exercendo a prática educativa. 

 No que consta para a Região Norte, a maior região em dimensão territorial do 

Brasil, há a presença de apenas 20 Surd@s Professores para atender a demanda dos 07 

estados que a compõe. Segundo Reis (2015), a distribuição de trabalhadores Surdos no 

exercício da prática educativa nessa região acontece da seguinte maneira: para o Acre 

(AC) e Roraima (RO), o número é zero, pois não consta a presença de Surd@s 

Professores nesses estados; para o Amapá (AP), temos 03; no Amazonas (AM) há 05 

professores; no Pará (PA) consta a presença de 05 trabalhadores; em Rondônia (RO), 

temos 04 profissionais Surdos e, por fim, no Estado do Tocantins (TO), encontramos 03 

Surd@s Professores exercendo a prática educativa. 

 Quanto à região que comporta o maior número de Estados da Federação, 09 no 

total, a Região Nordeste, conforme a tabela apresentada por Reis (2015), apresenta um 

total de 38 Surd@s Professores, assim distribuídos: zero presença no Maranhão (MA) e 

no Piauí (PI); já os estados de Alagoas (AL), Sergipe (SE) e Bahia (BA) contam com a 

presença de apenas 01 profissional Surdo, em cada Estado.  

Entretanto, para a Paraíba (PB), esse número chega a um total de 06 Surd@s 

Professores; para o Rio Grande do Norte (RN), a quantidade chega a 7 trabalhadores; 

em Pernambuco, esse número sobre para 08 Professores Surdos. Chama a atenção que, 

de todos os Estados que compõe a Região Nordeste, o Estado do Ceará seja aquele que 

apresenta o maior número de Surd@s Professores, perfazendo um total de 14. 
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 Embora tenhamos essa quantidade de Surd@s Professores distribuída por cada 

Estado da Federação, a pergunta que fica é: quando esses trabalhadores ingressaram nas 

universidades para exercerem a prática educativa?  

Reis (2015) tem feito esse levantamento, nas universidades públicas, 

computando essa presença, em forma de lista19, a partir da posse dos candidatos 

concursados. Assim, para clarificar o entendimento e aprofundarmos nossa análise, 

converteremos essa lista em formato de gráfico, apresentado a seguir: 

  

 Gráfico 7 - 1997 a 2015 - Concursos Públicos: Professores Surdos no Ensino Superior 

Fonte: Gráfico produzido pelo próprio autor, 2022. 

 

 Podemos observar, para o ano de 1997, a presença de apenas 1% desses 

trabalhadores Surdos concursados, enquanto, entre 1998 e 2003, há uma ausência total 

de concursados, ou seja, 0%. Para os anos de 2004 e 2005, essa porcentagem volta à 

casa de 1%, porém, com nova queda a 0 %, em 2006. Assim como observamos um 

aumento de 4%, no ano de 2007, vamos perceber também quedas nos anos 2008 e 2009, 

onde temos 2% de apenas de concursados.  

Para o ano de 2010, vamos observar um crescimento a 9%. No entanto, enquanto 

presenciamos relativa elevação a 17 %, em 2011, observamos também, ligeiro declínio 

em 2012, chegando à casa de 5% no número de professores concursados. Porém, para 

os anos de 2013, 2014 e 2015, teremos uma boa porcentagem na presença de Surd@s 

                                                        
19 Lista do período de 1997-2015 decorrente da tese de doutorado de Flaviane Reis, apresentada em 2015. 
A autora ainda continua atualizando os dados para publicação ulterior. 
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Professores em espaço educativo, sendo: 38%, em 2013; 71 %, em 2014. Em 2015, 

novamente, vamos observar uma queda de 17%. 

Embora Reis (2015) considere “o concurso público como um processo seletivo 

que permite o acesso a cargo público de modo amplo e democrático”, no período 

compreendido entre 1997 e 2015, nós percebemos que, a bem da verdade, o que está 

posta é uma democracia parcializada e não em sua totalidade; daí, considerarmos ser 

necessário compreender como esse contexto se harmoniza com as conjunturas legais de 

seu tempo.  

Diante dessa observação, devemos levar em conta que, antes do Decreto 5.626 

de 2005, havia apenas 3% de Surd@s Professores concursados, isso considerando os 

anos de 1997, 2004 e 2005, em que a concepção de comunicabilidade com processo 

linguístico, para cada concurso, ocorria por meio do português, tanto na modalidade 

escrita quanto na modalidade da oralidade.  

Assim, cabe refletirmos sobre que democracia é essa, uma vez que a Libras, em 

seus aspectos linguísticos ainda não estava em legitimidade na conjuntura histórica. 

Consequentemente, precisamos ir além para sabermos quem são esses Surd@s 

Professores (Surdos, Surdocegos, deficientes auditivos) concursados e em quais 

disciplina atuavam.   

Vejamos que, após o Decreto, há um aumento significativo de Surd@s 

Professores em universidades, perfazendo um total de 165 trabalhadores. Entendemos 

que isso não ocorreu por acaso, mas por conta das exigências em se ofertar aporte a 

Surd@s Professores, como no caso da presença de intérpretes de Libras em disciplina 

de Língua de Sinais Brasileira. Portanto, as demandas vão se fortalecendo e ganhando 

espaço de afirmação, até mesmo, em concepção linguística da própria Libras. Assim, 

Reis (2015, p. 50) enfatiza que:  

 

O concurso público na área de Língua de Sinais Brasileira é um concurso que 
objetiva contratação efetiva de professor de Língua de Sinais Brasileira (...) 
mostrando a valorização do professor surdo na Educação Superior, 
atualmente vários professores surdos são efetivos nas universidades na área 
de Educação e Linguística no campo de ensino, pesquisa e extensão voltada 
para Língua de Sinais Brasileira. 
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 Diante do cenário delineado, podemos dizer que o Ensino Superior ganha nova 

dimensão com a presença de Surd@s Professores por meio da educação, do aspecto 

linguístico, da pesquisa e da extensão, como uma forma de consolidar sua 

potencialidade acadêmica e de atuação. 

Por isso, Reis (2015) nos chama a atenção para outra questão delicada da 

presença Surda nesses ambientes, ou seja, a “maioria está atuando sozinha no ambiente 

universitário, poucos têm a oportunidade de trabalhar em conjunto com outros 

professores surdos na mesma universidade”. Dito isso, a autora adverte sobre a 

necessidade do “aumento no número de professores surdos” em concursos públicos”. 

Desta forma, o título de formação se coloca como oportunidade para expandir a 

visibilidade desses trabalhadores Surdos na Educação Superior. 

Assim, a despeito do contraditório trazido por um olhar clínico-médico, “de que 

Surdo não pode exercer o ofício educativo”, a presentificação de Surd@s Professores no 

Ensino Superior, no período compreendido entre 1997 a 2015, em todo o Brasil, serve 

de ferramenta norteadora, não apenas como um documento histórico, mas para 

consubstanciar também seu itinerário micro, de luta, de engajamento e, sobretudo, de 

desvendamento do arcabouço jurídico que permeou os meandros de sua trajetória 

educativa. 

Para atualizarmos os dados para o ano de 2022 sobre mestres/as e doutores/as 

Surdos/as, de todo o Brasil, vamos apresentar registros percentuais extraídos da 

ferramenta virtual do WhatsApp. O intuito está em não apenas dar visibilidade a esses 

Surd@s Professores enquanto pesquisadores, mas também como atuantes em Ensino 

Superior. 
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Gráfico 8 - Mestres/as e Doutores/as Surdos/as em 2022

 

Fonte: Produção do próprio autor, 2022. 

 

Como podemos observar, os dados são atuais, não apenas por se tratar do ano de 

2022, mas porque configura-se uma situação denunciativa que se manifesta ipso facto 

na realidade vivenciada por Surd@s Professores que vem se arrastando a décadas. Por 

isso consideramos oportuno compararmos os dados registrados por Monteiro (2017) 

com os dados apresentados no grupo via WhatsApp intitulado de Mestrxs Surdes, criado 

por Luciane Cruz, em vinte e seis de junho de dois mil e vinte e um.  

Logo de início observamos que, na descrição do grupo, há a exposição de um 

formulário que precisa ser preenchido por todos aqueles que forem aceitos, contendo as 

seguintes informações: Nome Completo; Formação e local da instituição; Trabalha em 

alguma instituição de ensino superior? Se sim, qual? 

A princípio, isso pode parecer simples, mas para nós isso implica dizer que aqui 

está consubstanciado um significado estrondoso, pois à medida que localizamos cada 

Indivíduo/Sujeito dos Surd@s Professores e, sobretudo, seu ingresso no grupo, esse 

formulário se torna um documento importantíssimo para resgate da história do 

engajamento acadêmico, político e cultural-linguístico de Surd@s Professores, ou seja, 

uma mudança de paradigma que inclui mais do que apenas nomes, apontando para um 

cenário histórico muito mais amplo de visibilidade.     

22,45%

77,55 %

1º Doutores/as 2º Mestre/as
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 Assim, de um total de 187 Surd@s Professores Mestres/as, apenas 145 

participam ativamente no grupo de Mestrxs Surdes, o que equivale a 77,55 %. Portanto, 

42 não estão no grupo, o que equivale a 22,45%. Assim, se formos levar em 

consideração a pesquisa de Monteiro (2017), em que o total era de 127 Surd@s 

Professores Mestres/as, comparando os dados atuais (187) com o anterior (127), vamos 

perceber um aumento de 60 mestres/as, ou seja, um acréscimo de 32,09%.  

 A estruturação do grupo e o cuidado importante tomado quando do 

compartilhamento de experiências acadêmicas, divulgações de palestras, congressos, 

eventos relacionados às produções acadêmicas e culturais Surdas dão o tom das ações 

políticas desses Surd@s Professores Mestres/as para que, de forma direta ou indireta, 

imprimam com um marcador de legitimidade suas argumentações, principalmente na 

divulgação de edital para novos concursos públicos ou de disponibilidade de vaga de 

professores em instituições educativas de Ensino Superior.  

  Da mesma forma, percebemos a mesma força virtual estabelecida quanto ao 

grupo WhatsApp que agrega 57 Doutores Surdos participantes, e que foi criado pela 

Surda Professora Patrícia Rezende no dia nove de dezembro de dois mil e vinte. Há que 

se destacar que se acrescentarmos 04 Doutores Surd@s, que ainda não estão no grupo, 

mais os 05 que estão prestes a defenderem a tese, esse número vai para 66 Doutores/as 

Surd@s Professores, o que equivaleria a 26%, 45 Doutores/as a mais do que tínhamos 

antes. 

 Por isso consideramos a importância desses registros atualizados, pois isto está 

ligado não apenas a um assunto, mas ao contexto em que essa dinâmica evolutiva se 

processa. Nesse sentido, podemos dizer que esses dados servem para identificarmos os 

avanços, mesmo que seja no médio e/ou longo prazo, para que possamos perceber o 

engajamento e ao mesmo tempo o incentivo para resistir-expandir às contradições 

impostas pelas condições de atuação educativas desses trabalhadores Surd@s. 

  Embora tenhamos atualizado a nossa discussão do contexto macro, teremos, a 

partir daqui, o aprofundamento do assunto de interesse, exemplificando a realidade em 

contexto micro, especificamente relacionada ao Estado de São Paulo, para sabermos se 

ela se distingue ou não nesse cenário onde se processa o ensino por meio das relações de 

trabalho.     
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 VISÃO MICRO EM PERSPECTIVA DE ANÁLISE 

 

Considerando que, cada vez que fazemos uma escolha, impulsionamos mudanças no 

nosso Ser Surdo, de agora em diante, apresentaremos, em perspectiva de análise micro, 

em qual nomenclatura os trabalhadores Surdos do Estado de São Paulo, em prática 

educativa, estão inseridos: seja como instrutor e/ou como professor. Para melhor 

distinção desses conceitos vamos nos servir do discorrido em reunião realizada pela 

Associação de Professores Surdos do Estado de São Paulo (APSSP), em 2016, ano 

seguinte às considerações trazidas por Reis (2015). 

 

 ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES SURDOS DO ESTADO DE  

SÃO PAULO, EM 2016 

 

Abrimos aqui um parêntese para entender o exemplo de São Paulo, em que, no 

processo de acomodação dos Surdos em âmbito educativo, o ensino de libras, grosso 

modo, estava delineado pela nomenclatura instrutor para apoiar o professor regente. 

Assim, 

 

(...) conforme consta no Edital de credenciamento SME/Divisão de 
Educação Especial – DIEE nº 01/2016 (DOC de 27/04/2016, páginas 76 e 
77), onde candidato aprovado exercerá, na condição de instrutor, “cursos de 
formação para profissionais da educação, alunos e seus familiares, 
acompanhar/apoiar os professores regentes que atuam nas EMEBS, 
Escolas Polo de Educação Bilíngue e demais Unidades Educacionais que 
desenvolvam projetos bilíngues da Secretaria Municipal de Educação” 
(APSSP, 2016, p. 01). 

  

Interessante notarmos que, a essa mesma época, a Associação de Professores 

Surdos de Paulo (APSSP) já manifestava desconforto sobre esta realidade, ou seja, a 

necessidade de se pensar a situação de Surd@s Professores enquanto atuantes na prática 

de ensino como sendo professores regentes. 
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 Para esse processo de conscientização ganhar corpo, foram promovidos 

encontros no auditório da Escola Municipal de Educação Básica de Surdos Helen 

Keller, com a presença de várias entidades representativas e organizadoras parceiras, a 

saber, FENEIS-SP; APSSP e a EMEBS Helen Keller. 

 Conhecido como o Primeiro Encontro Estadual de Professores e Instrutores 

Surdos, o evento teve por objetivo principal convidar somente o público Surdo: Surd@s 

Professores, instrutores e outros atuantes no sentido de repensar a realidade educativa e 

a prática de ensino. 

 Ao término do encontro foi anunciada a necessidade de os participantes 

preencherem ficha cadastral, em referência à organização da APSSP, para serem 

computados: a função/cargo que exerciam, nomes, endereços e escolas de atuação, 

formação, especialização etc.  

Os dados coletados no gráfico a seguir apresentam diversas formações desses 

trabalhadores. Nesse sentido, além de servirem como produção documental, também, 

nos fazem ter compreensão de como a oferta e a demanda, em relação à presença de 

Surdos em suas diversidades educativas, não foram aproveitadas de maneira equânime.  
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 Gráfico 9 - Formações 

                                                                                                    Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 

 

Diante da propositura laboral que apresenta o número de Surdos em atuação no 

campo educativo em formação diversificada, entendemos ser possível, pelo perfil 

diagnosticado, que esses trabalhadores ascendam a outras esferas de atividades de 

ensino e sociais-linguísticas, bem como contribuam para legitimidade de suas 

identidades enquanto Surd@s Professores.  

No gráfico 9, que se apresenta em forma de colunas agrupadas, trazemos a 

público as diferentes profissões exercidas pelos Surdos: Professor, Instrutor, Professor e 

Instrutor, Desempregado, Autônomo, além de outras sete, não identificadas. No que 

consta, percebemos que a maioria dos Surdos exerce a função de Instrutor de Libras.  

Nesse sentido, consideramos ser preciso esclarecer que a função de Instrutor de 

Libras pode ser executada tanto por Surdos com formação no Ensino Médio apenas 

como por outros que estejam cursando a Graduação e/ou aqueles que têm a proficiência 
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em Libras (PROLIBRAS), conforme consta no Edital de credenciamento da 

“SME/Divisão de Educação Especial – DIEE nº 01/2016” (SME, 2016, p. 76 e 77). 

Ademais, há também aqueles que, apesar da formação acadêmica – como, por 

exemplo, Letras: Libras e/ou outras áreas de licenciaturas – são obrigados a se 

sujeitarem a essa nomenclatura de Instrutor de Libras porque não ainda não há 

reconhecimento de Surd@s Professores enquanto identidades em categoria de trabalho.  

 

 Gráfico 10 - Profissão Conforme a Ficha da APSSP 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 

 

Daí decorre a nossa propositura para que esses Indivíduos/Sujeitos sejam 

legitimados na categoria na Linguística Aplicada Surd@s Professores, em diversos 

espaços educativos.  

Igualmente, entendemos que há necessidade de remodelamento estrutural, para 

que a prática de ensino exercida historicamente com a presença de ouvintes como 

professor seja repensada. Por isso, defendemos essa prática ensino também, com a 

presença de Surd@s Professores, em que pese ser isso um processo muito recente, pois 

eles precisam obter legitimidade, seja no aspecto Didático ou no Linguístico para vencer 

desafios em conformidade com os novos tempos. 

Assim, com base nos gráficos da APSSP, vamos apresentar, a seguir, os diversos 

espaços, lugares, onde Surdos trabalhadores estão alocados, sejam eles Federal, 

Estadual, Municipal e/ou em Instituições Particulares. 
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 Gráfico 11 - Onde Trabalha? 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 

 

 Como podemos observar, a maioria desses atuantes Surdos, está concentrada em 

cursos de Libras, enquanto outros trabalhadores estão atuando na Educação Básica e 

Ensino Superior. Isso nos faz compreender como se dá atuação desses Surd@s 

Professores. 

Dito isso, há que se questionar: quais os lugares/espaços em que estes 

trabalhadores atuam? Como considerar o aspecto da Linguística Aplicada na prática em 

outras disciplinas por meio do reconhecimento da categoria Surd@s Professores em 

Identidade(s) educativas? Esses trabalhadores devem ficar nas amarras apenas como 

professores que ensinam somente Libras e/ou como Instrutores em apoio ao professor 

regente ouvinte? Há possibilidades desses trabalhadores, em legitimidade, atuarem em 

outros espaços/lugares educativos? 

 Desse modo, buscamos compreender as Identidades de Surd@s Professores, 

enquanto categoria de trabalho em consonância com a Linguística Aplicada no âmbito 
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educativo. Evidenciamos que as questões apresentadas podem ser respondidas tanto no 

decorrer do período da obra, como no processo de atualização que os dados 

possibilitarem.   

Assim, destacamos os apontamentos trazidos nos dados de 2022, em razão do 

que foi registrado no próprio Telegram Messenger, do grupo intitulado: Prof./Instrutor 

LibraSurd@ SP que é composto por 68 membros.  

 Um ponto importante a ser esclarecido sobre o trabalho desse grupo é a maneira 

como se processa o compartilhamento entre seus integrantes. Há uma grande precaução 

em se discutir sinalários com possibilidade criação de sinais novos, de modo a ampliar o 

repertório de ensino. Vale destacar que, embora tenhamos Surd@s Professores com 

formações diversificadas, neste grupo, a maioria ainda atua em condições de Instrutores 

e não de professores.  

Nisso observamos, uma mácula na autoestima desses trabalhadores, pois, mesmo 

atuando como Instrutores, muitos preferem se intitular professores, para não se 

“sentirem desvalorizados”. Essa mescla naturaliza aquilo que podemos denominar de 

precarização do trabalho em seu grau da desvalorização e/ou do não reconhecimento 

digno da posição que, de fato, deveria ocupar e exercer, ou seja, uma 

autodesvalorização.  

No entanto, embora não de forma generalizada, percebemos que alguns, 

conscientes das contradições que operam nessa realidade, infelizmente tiveram que se 

sujeitar a essas condições precárias, por sobrevivência pelo trabalho.  

   Quando mencionamos as condições precárias, estamos fazendo referências à 

não valorização da formação e do cargo/função nas atuações disciplinares, nos 

concursos, nas questões salarias, todos incentivos para a contínua formação acadêmica, 

todos aspectos importantes para que as instituições possam contemplar de fato as 

diversidades e diferenças culturais, linguísticas etc. 

Como exemplo da precarização de atenção citamos um fato ocorrido no dia treze 

de janeiro de 2022, na cidade de Santos, litoral paulista, onde uma Surda Professora, 

pelas redes-sociais Facebook e WhatsApp manifesta toda sua indignação para com o 

edital de um concurso público à vaga para a disciplina de Libras. Alertando, aos demais, 
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ela fala sobre o grande descaso e a grande discrepância com relação ao número de 

vagas.  

No que consta, o texto do edital traz o conceito Pessoa com Deficiência e não 

menciona se a vaga está destinada a Surd@s Professores. No entanto, embora os Surdos 

não se enquadrem nessa categoria de PCD, o que se pressupõe é que isso deveria estar 

bem claro nas entrelinhas. Isso nos faz conjecturar sobre a falta orientação dos redatores 

do texto do edital que, ao que parece, ou se esqueceram disso, ou podem estar fazendo 

referência aos Surdos ainda com um olhar no que a maioria dos textos oficiais 

apresentam quando tratam dos Surdos, genericamente, como Deficientes Auditivos, sem 

se preocupar com a diversidade das identidades Surdas, uma vez que a vaga trata da 

disciplina de Libras. Porém, em relação ao repertório linguístico, observamos que não 

há indicação de que os próprios Surdos são os diretamente destinados à contemplação 

por essa vaga.    

Vejamos a seguir,  

 

 Postagens em Redes Sociais 1 - Manifestação da Surda Professora 

 

Fonte: Postagem da Surda Professora no Facebook, no dia 13/01/2022. 

  

 Observamos na postagem anterior que a Surda Professora elencou os problemas 

que constam no edital nº 01/2022, da Secretaria Municipal de Gestão (SEGES), do 

Departamento de Gestão de Pessoas e Ambiente de Trabalho, sob a responsabilidade do 
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Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), que faz menção sobre a 

abertura de concurso público.   

Assim, percebemos que há negligência em atender as demandas de Surd@s 

Professores enquanto categoria de trabalho, na medida em que se denuncia o, “edital 

sem acesso a Libras”. Aqui por se tratar de uma disciplina de Libras, oportuno seria 

corresponder a divulgação do edital em versão Libras de modo que a própria 

comunidade Surda pudesse ser contemplada com abertura do concurso, valorizando 

assim a presentificação no espaço educativo.  

 Outro ponto a ser levado em consideração é o fato de que, quando o texto do 

edital menciona uma vaga para Pessoas com Deficiências (PCD), enquanto destina 

outras oitos vagas a ouvintes. No entendimento da Surda Professora, ele deveria fazer 

menção aos Surdos porque, ao se tratar da disciplina de Libras, subtende-se que há 

representatividade Surda, pelo repertório linguístico, para exercer essa disciplina, porém 

com disponibilidade de maior número de vagas e não apenas para uma vaga. No 

entanto, vale salientar que os Surdos não se enquadram no contexto da Pessoa com 

Deficiência (PCD) justamente pela diferenciação no seu aspecto linguístico. 

 Outro ponto denunciado nesta questão é o fato de que não se sabe quem serão os 

avaliadores: se Surdos, se ouvintes e/ou intérpretes. Sendo a primeira fase da prova 

objetiva em caráter eliminatório (conhecimento básico; gerais; específicas); 2ª Fase – 

Prova Dissertativa (Caráter Eliminatório e Classificatório) e na 3ª Fase – Prova de 

Títulos (Caráter Classificatório); em nenhum momento se esclarece como será 

processada avaliação da Prática em Libras. Porém, ao considerar a prova escrita para o 

conhecimento de área disciplinar, nesse ponto de vista, se a disciplina é de Libras, 

oportuno seria avaliar pelo aspecto linguístico da própria Libras. 

Além das críticas pontuadas pela Surda Professora, as informações apresentadas 

servem de subsídios para a nossa reflexão quando nos reportamos à análise do edital. 

Nele, percebemos que ainda prevalece um olhar cuja preocupação está atrelada a 

critério de comprovação clínica para atestar se, de fato, os participantes são Pessoas 

com Deficiências (PCD). Vejamos que o uso do conceito deficiência em se tratando de 

candidatos para o processo de concurso ainda representa o estigma, a ideologia 

médica/patológica que impera no sistema burocrático educativo.  
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 É nessa encruzilhada que Surd@s Professores se encontram. De um lado a 

autojustificativa de si mesmo perante o processo burocrático clínico/terapêutico, e de 

outro a luta-resistência diante de uma sociedade burocratizada, competitiva, sob o 

aspecto da hierarquização da meritocracia. É um desnivelamento descabido, em se 

tratando de proporções de vagas para o espaço educativo. Vejamos a seguir a 

manifestação por meio de redes sociais,  

 

 Postagens em Redes Sociais 2 - Proporções de Vagas para o Espaço Educativo 

 

Fonte: Postagem da Surda Professora no WhatsApp, no dia 13/01/2022. 

 

Vimos que a manifestação dessa Surda Professora por meio de 

compartilhamento via WhatsApp, tem sentido diante da imposição de que à Pessoa com 

Deficiência (PCD) se destina apenas e tão somente uma vaga, enquanto as oito vagas 

restantes são destinadas a outros grupos, não especificados, mas que nós sabemos bem 

quem são. É justamente esta contradição descabida que precisa ser divulgada e ao 

mesmo tempo expandida para a conscientização.  

 Em se tratando de conscientização, há que se despertar a própria comunidade 

Surda e a sociedade para que, de uma vez por todas, em pleno século XXI, saibam que 

Surd@s Professores não lecionam somente Libras. Se olharmos com mais rigor o que 

reza o texto do edital vamos perceber que há diversas outras disciplinas disponíveis para 

o concurso de ensino de Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Libras, 

Inglês, Língua Portuguesa e Matemática.  

 Porém, o que a Surda Professora não questiona e que o edital também não 

aponta, quando passamos a considerar Surd@s Professores que têm outras formações na 

área de licenciatura e que também deveriam ter seu direito de escolha para ensinar 

outras disciplinas em consonância com seu aspecto linguístico, a Libras, é que o saber 
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de Libras enriqueceria o contexto das outras disciplinas. Assim, o que precisa ficar 

evidente é que, se alguém tem a formação em Libras, não significa que deva, tão 

somente, ensinar a Libras, mas ir mais além para que, por meio dessa língua, não só 

possa, mas deva ensinar outras disciplinas. Mas esse é um direito ainda negado aos 

Surdos em contexto educativo.  

Então, tratar do perfil de Surd@s Professores na Linguística Aplicada, por meio 

de distintas disciplinas em diversos espaços de ensino, de reconhecimento e de 

valorização em sua própria formação acadêmica para atuação de trabalho significa, a 

nosso ver, superar aquela visão de uma única disciplina e, a partir disso, expandir a 

transversalidade de possibilidades desses Indivíduos/Sujeitos em transcender para os 

diversos espaços educativos. 

Por conseguinte, dadas as circunstâncias que observamos, na tentativa de 

expandimos para novos olhares e ressignificações da presentificação de atuantes 

Surd@s Professores, pelo trabalho, em espações educativos, podemos dizer que esta 

obra se organiza como uma discussão teórica sobre a realidade de Surd@s Professores 

no contexto atual. Ademais, focaliza uma teorização sobre a constituição desses 

trabalhadores a partir do viés da Linguística Aplicada diante das relações sociais em 

constituição cultural-linguística, enquanto Indivíduos/Sujeitos Surd@s Professores.  

 

 TERRENO FÉRTIL - RUMO AOS CAPÍTULOS 

 

(...), o homem não se perde no seu objeto, quando este se torna para ele 
objeto humano ou homem objetivo. Isso só é possível se esse objeto se tornar 
para ele objeto social e se, ele próprio se tornar para ele ser social, como a 
sociedade se torna ser para ele nesse objeto (MARX, 1974, p. 48). 

 

Quando Marx (1974) faz referência à totalidade, como exercício da existência 

individual e da prática em busca de sentido das coisas diante daquilo que é induzido 

pelo social como conhecimento, ele acredita que a objetividade-subjetividade, em 

aprofundamento do conhecimento e da existência do Ser social, no todo, 

Indivíduos/Sujeitos, contribui para consolidar os objetivos.  
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Portanto, toda a preparação é importante para compreendermos o real por meio 

da ótica de um atuante Surdo que analisa esse contexto, enquanto Sujeito-Objeto, em 

sua própria realidade, ou seja, “objeto humano ou homem objetivo”, de modo que este 

Ser faz também parte do social. 

Por isso, em que pese ser o autor desta obra um Ser Surdo, há a preocupação de 

trazer um rigor científico e de responsabilidade acadêmica à medida que não deixamos a 

que a subjetividade se sobreponha, mas possibilite um nivelamento respeitoso, engajado 

e, sobretudo, ético nesta produção. 

Assim, consideramos a introdução como um terreno fértil para que o rigor desta 

produção se faça valer, ou seja, entender como lidamos com uma realidade dinâmica, 

mutante e cada vez mais com transformações em processo de maior aceleração. Nisso, 

expor a vida do pesquisador social e humano é uma árdua tarefa quando tratamos de 

fundamentar a teoria, seja no campo das ideias, seja no campo das palavras e, até 

mesmo, dos conceitos. 

O grande desafio acadêmico está em não fazemos o uso das ideias e das palavras 

para transformá-las em conceitos sem estruturação. Daí a necessidade de estarmos 

atentos para sabermos o que, de fato, é um conceito. Por isso, precisamos de muito 

cuidado para não deformarmos o conceito do conhecimento que temos da realidade que 

nos cerca quando utilizamos o rigor da palavra. 

 Verdade que usamos as palavras não apenas para expressarmos tudo o que serve 

para discutir, mas também como aquilo que se pretende discutir. Deste modo, uma 

sequência de ideias expressas por palavras gera maturação para se chegar a um conceito. 

Nesse sentido, como o conceito se coloca como a abordagem do todo, da totalidade, e 

como a ferramenta mais importante do processo de conhecimento, precisamos constituir 

a ideia por meio da produção.  

 Assim, se o conceito é uma abstração e opera uma abstração, ele constitui em 

quê? Como se dá, então, a busca desse conceito? E por que isso é importante?  

Precisamos compreender, mediante uma abordagem direta, que a questão do 

conceito está posta como condição para delimitamos o real concreto, em recorte teórico, 

e precisamos entender como a ciência conceitua esse processo. Por isso, precisamos, 
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para descortinar o conceito, sustentar uma boa ideologia como condição libertária, no 

pensar, no fazer, no ressignificar. 

Portanto, se o conceito é o fragmento do mundo que dá sentido às coisas ou 

sucessão dos fragmentos, entendemos que a percepção do conceito é o que chamamos 

de ideia. Pois a ideia dá a noção da apropriação da realidade, em percurso de palavras. 

Nesse processo, o conceito define e aprofunda o discurso da teorização. 

Assim, se a totalidade está posta como um atributo do existir, em relação a tudo 

que existe, é por isso que é importante trazermos essa abordagem do conceito como 

uma operacionalização do abstrato, enquanto reflexão da nossa obra. Por isso, 

delinearemos os conceitos como processo de construção em cada capítulo, pois 

acreditamos serem fundamentais para compreensão de uma nova abordagem crítica. 

Portanto, pretendemos analisar os conceitos-categorias nos seguintes capítulos: 

Capítulo 1. Território; Capítulo 2. Fronteiras; Capítulo 3. Espaço; Capítulo 4. Lugar; 

Capítulo 5. Mobilidade; Capítulo 6. Concepções Linguísticas e Pedagógicas, 6.1 Parte I: 

Processo Linguístico (Monoglossia, Heteroglossia, Bilinguismo, Diglossia, Língua 

Adicional, Multilinguismo, Translinguagem, Repertório Linguístico), 6.2 Parte II: 

Processo Pedagógico (Alfabetização, Letramento, Multiletramentos, Multimodalidade, 

Multiculturalismo, Língua Adicional Pedagógica, Repertório Pedagógico), 6.3 Parte III: 

Contexto (s) Pedagógico (s) e Identidades Linguísticas; Capítulo 7. Identidade; Capítulo 

8. Identidade do Professor; Capítulo 9. Professores Surdos; Capítulo 10. Categorias de 

Identidades de Surd@s Professores pelo Trabalho Educativo; Capítulo 11. Surd@s 

Professores em Categoria de Trabalho; e a Conclusão ou Conclamar as Ilusões? Corpo: 

Da Denúncia ao Anúncio.  

A nosso ver, esses capítulos irão contemplar o Ser social Surdo para nova 

reinterpretação de identidades, enquanto categoria de trabalho, Surd@s Professores, 

sobretudo no tocante ao perfil desses trabalhadores na prática de ensino em consonância 

com a Linguística Aplicada e nas relações com os demais envolvidos.  

Assim, a referida obra leva em consideração, também, o processo da Linguística 

Aplicada fora do eixo dos padrões ditos normalistas. Define, destarte, perspectivas mais 

amplas, em circunstâncias e aspirações de Surd@s Professores inseridos nos contextos 

educativos. 
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Por isso, torna-se necessário compreender que a teorização não pode ser 

abordada de forma isolada, mas sempre dialogando por meio de reflexões com todos os 

demais capítulos, de modo entrelaçado, para o aprofundamento da nossa obra. 
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1. TERRITÓRIO 

 

Neste capítulo, o nosso esforço em discutir a concepção de território, face a 

amplitude que o referido conceito vem ganhando entre os pesquisadores das variadas 

áreas do conhecimento, estará pautado nos escritos do baiano de Brotas de Macaúba, 

Milton Almeida dos Santos, do gaúcho de Santa Maria, Rogério Haesbaert da Costa, do 

mineiro de Alterosa, Vicente Fideles de Ávila, da gaúcha de Jaguari, Gládis Perlin, e do 

sul-mato-grossense, Adriano de Oliveira Gianotto.  

 

 PROPOSIÇÕES GERAIS DE TERRITÓRIO, EM SANTOS  

 

Desvendaremos o entendimento que eles trazem sobre esta nomenclatura para, a 

partir daí, ajustarmos o ideário de território, no tocante ao lugar/espaço escolar. Como 

geógrafo, Santos sabia que era importante trazer luz a esse assunto porque, segundo ele, 

 

Quando a gente faz falar o território - que é um trabalho que creio que é o 
nosso, fazer falar o território, como os psicólogos fazem falar a alma, como o 
Darcy Ribeiro quis fazer falar o povo, como o Celso Furtado quis fazer falar 
a economia -, o território também pode aparecer como uma voz... (MILTON 
SANTOS, 2004, p. 109)20. 

 

Em que pese Santos, não ter dado centralidade ao conceito de território até o 

final dos anos 1980, é a partir da década de 1990 que ele passa a aprofundar estudos 

sobre essa temática em suas obras, até 2001, ano em que faleceu. Mesmo tendo imensa 

produção intelectual com aclamação mundo afora, Santos, ainda assim, é pouco 

perscrutado e estudado aqui no Brasil fora do foco da geografia, mesmo sendo um 

apaixonado pela justiça social e pela liberdade. Por essa rezão, querermos enfatizar sua 

contribuição, com as proposições gerais de território, para nossa obra. 

                                                        
20 Extraida do capítulo Milton Santos: Poética e Política, de Maria de Azevedo Brandão no Livro: Milton 
Santos e o Brasil de Maria de Azevedo Brandão. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004.  
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            Em nossas leituras encontramos diversas explicações simplórias sobre território; 

porém, como a preocupação está em alavancar o refinamento analítico em âmbito mais 

amplo, neste primeiro momento, serviremos-nos das explicações de Milton Santos em 

consonância com as relações sociais para entendermos em que consistem suas 

indagações e/ou afirmações sobre essa temática. 

Quando Santos (1996) trata sobre as vozes dos lugares, está descontextualizando 

e extirpando aprendizados, que são indispensáveis à presença de novos atores e 

conjuntos de ideias na elucidação do futuro almejado. Ele propõe lugar e saber que 

visem a territorialidade cidadã, resistente à alienação territorial originada da apropriação 

antidemocrática de recursos. 

Portanto, para ele não tem porque se preocupar em discussões se primeiro vem o 

espaço e depois o território, mas é preciso levar em conta que a presença e as ações dos 

Indivíduos/Sujeitos indicam como este território é usado, onde, por quem, por quê e 

para quê. Desse modo, podemos redescobrir o território, em cada contexto, pela busca 

de sentido das intencionalidades em cada sociedade.    

  

Buscamos aprender a constituição do território, a partir dos seus usos, do seu 
movimento conjunto e do de suas partes, reconhecendo as respectivas 
complementaridades. Daí falarmos em divisão territorial do trabalho, e em 
círculo de cooperação, o que, ao mesmo tempo, permite pensar o território 
como ator e não apenas como um palco, isto é, o território no seu papel ativo 
(SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 11). 

  

Aqui, a definição de território, no entender de Santos, em obra escrita 

conjuntamente com Silveira (2011), reforça a ideia de “divisão territorial do trabalho” 

em extensão no modo em que é usado, porque a forma do uso faz valer para novas 

reinterpretações e reconhecimento dos seus movimentos em conjunto e/ou em partes. 

Por conseguinte, pensar em território no modo da apropriação e do uso é 

também querer compreender o sentido de territorialidade, enquanto pertencimento, de 

construção de futuro em garantias aos homens nas suas relações. Em Santos e Silveira 

(2001, p. 19), território “entende-se geralmente a extensão apropriada e usada”, assim, 

“essa ideia de territorialidade humana (...) pressupõe também a preocupação com o 

destino, a construção do futuro, o que, entre os seres vivos, é privilégio do homem”. 
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            Quando da constituição do território como o lugar de trocas e espaço da ação 

humana, “passadas e presentes”, Santos e Silveira (2001) chamam a nossa atenção para 

analisarmos como essa concepção de território é tratada em momento atual. Deste 

modo, necessário propormos questões centrais dos diversos momentos e processos em 

que faz parte a própria história humana. Pois o “território, visto como unidade e 

diversidade, é uma questão central da história humana e de cada país e constitui o pano 

de fundo do estudo das suas diversas etapas e do momento atual” (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001, p. 20). 

 Precisamos entender que a constituição do território em paralelo à de sociedade, 

dependerá de uma formação, socioespacial, em que haja capacidade de agir das pessoas, 

das instituições representativas, constituindo uma nova base social. 

 

(...). Por essa razão a redistribuição do processo social não é indiferente às 
formas herdadas, e o processo de reconstrução paralela da sociedade e do 
território pode ser entendido a partir da categoria de formação socioespacial 
(SANTOS, 1977). A divisão territorial do trabalho cria uma hierarquia entre 
lugares e redefine, a cada momento, a capacidade de agir das pessoas, das 
firmas e das instituições. Nos dias atuais, um novo conjunto de técnicas 
torna-se hegemônico e constitui a base material da vida da sociedade. É a 
ciência que, dominada por uma técnica marcadamente informacional, aparece 
um complexo de variáveis que comanda o desenvolvimento do período atual. 
O meio técnico-científico-informacional é a expressão geográfica da 
globalização (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 21). 

  

O território em si não é isolado, mas há compreensão quando consideramos a 

presença de atores nesse processo agindo para modificar sua própria realidade, 

constituindo novas condições. Nesse horizonte, o território indica diferenças e 

contrastes por revelar a materialidade e a ação que leva a essa materialidade. Portanto, é 

“nesse sentido que um território condiciona a localização dos atores, pois as ações que 

sobre ele se operam dependem da sua própria constituição” (SANTOS; SILVEIRA, 

2001, p. 22). 

Consideramos que o território é a base material da sociedade, sim, mas é 

também dinâmico, pois consiste em sujeitos que engendram convívios; por conseguinte, 

abrange questões relacionais por meio dos sujeitos com a base material. Nesse sentido, 

Santos (2007, p. 13) enfatiza que o “território é o lugar em que desembocam todas as 

ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, 
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onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua 

existência”. 

 Em uma sociedade, como a brasileira, quando o pensamento parcial e mutilado 

dos problemas urbanos e sociais induz certos comportamentos e relações sociais 

idealizados sob o aspecto do perfeito, segundo Santos, isso acaba por anular tanto o 

saber como a própria cidadania. Consequentemente, prejudica tanto a afirmação de 

identidade como o sentimento de pertencimento. 

Por isso, Santos (2007) tem a preocupação em compreender como se dá a 

relação do dinheiro e do território e como isso repercute na relação 

Estado/objeto/sujeito. Para esse amadurecimento de análise, as definições de seus 

significados são de extrema relevância para compreendermos que, 

 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 
coisas superpostas; o território tem que ser entendido como o território usado, 
não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A 
identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é 
o fundamento do trabalho; o lugar da resistência, das trocas materiais e 
espirituais e do exercício da vida. O território em si não é uma categoria de 
análise em disciplinas históricas, como a geografia. É o território usado que é 
uma categoria de análise. (...) Assim é o território que ajuda a fabricar a 
nação, para que a nação depois o afeiçoe (SANTOS, 2007, p. 14).  

  

Diante do exposto, devemos considerar o território como algo não vazio em si 

mesmo, mas como espaço de relações, de trocas, em identificação com o próprio 

pertencer, ou seja, identidade que faça sentido com o que é experimentado na mudança 

tanto do objeto como do sujeito, de modo que ressignifique as ações humanas ante a 

égide do Estado constituído. 

 Se buscarmos compreender território sob o aspecto das trocas materiais, em 

processo histórico, logo nos lembraremos do escambo, uma relação de troca que se dava 

em um território limitado com circulação apenas em seu próprio local. Em outras 

palavras, era a maneira de se criar relações do homem, enquanto sujeito, com o objeto, 

em situações restritas, e até mesmo, nas relações sociais.  

Entretanto, tudo isso foi alterado em decorrência ao processo de mudança 

estrutural, social, cultural e econômica onde os valores foram alterados pela imposição 
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de comércio, pela relação de trabalho e pelas condições em concepções monetárias e de 

Estado. Nesse sentido, 

 

O dinheiro aparece em decorrência de uma vida econômica tornada 
complexa, quando o simples escambo já não basta e, ao longo do tempo, 
acaba se impondo como um equivalente geral de todas as coisas que existem 
e são, ou serão, ou poderão ser, objeto de comércio. O dinheiro pretende ser a 
medida do valor que é, desse modo, atribuído ao trabalho e aos seus 
resultados (SANTOS, 2007, p. 14). 

 

 Segundo Santos (2007) “o dinheiro começa sua trajetória como informação e 

como regulador”. Daí termos percepção “da razão do uso à razão da troca” valorada e 

simbolizada nas relações, cada vez mais complexas, porque,  

 
Quanto maior a complexidade das relações externas e internas, mais 
necessidades de regulação; e se levanta a necessidade de Estado: o Estado e 
os limites, o Estado e a produção, o Estado e a distribuição, o Estado e a 
garantia do trabalho, o Estado e a garantia da solidariedade e o Estado e a 
busca da excelência na existência (SANTOS, 2007, p. 16). 

    

Portanto, percebemos significativa alteração na “pureza” da relação de troca, 

porque ela passou a ser regida pelo Estado em controle territorial, nacional, ou seja, o 

Estado Nacional. Neste sentido, aquilo que era em concepção micro passa a se tornar 

macro.   

 A circulação da técnica da informação ganha força e forma, criando fluidez na 

comunicação, servindo de velocidade espantosa para alçar ou esquivar a realidade posta 

enquanto o dinheiro comanda as pessoas e determina o uso do/no território. Assim, 

dependendo do território, há, para alguns, desigualdades na atividade financeira, 

enquanto que, para outros, o próprio existir está em invisibilidade em condições 

humanas de oportunidades. 

  Triste realidade em que somos escravizados pela ditatura da informação e do 

mesmo modo pelo poder que o dinheiro engendrou para uso do território. No dizer de 

Milton Santos (2007), o “dinheiro em estado puro nutre-se da informação impura, 

tornada possível quando imaginávamos que ela seria cristalina”. Perdeu-se a 

sensibilidade da pureza em considerar o dinheiro em compartilhamento para as 
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condições humanas. O Estado se apropria dessas condições quando, em sistema 

ideológico, apresenta regras-leis que, nem sempre, contemplam os interesses das classes 

menos favorecidas. 

   A lógica da competitividade tem repercutido nas práticas das condições 

materiais do homem gerando assim uma relação de poder que, por vezes, privilegia 

alguns enquanto impede e/ou minimiza ações de outros atores em garantir seus espaços 

no e pelo trabalho. Para Santos, em uma democracia, há necessidade de, cada vez mais, 

ampliar as participações e ações dos Indivíduos/Sujeitos em suas condições de trabalho 

para, deste modo, abrir espaços aos atores, dos territórios desertados, oferecerem suas 

respostas no combate ao poder egoísta, pragmático e cego. 

 

(...) Esse poder que se preocupa com objetivos precisos, individualistas, 
egoísticos, pragmáticos é um poder cego, já que não olha ao redor. Mas 
escolhe lugares aqui e ali, hoje e amanhã, em função das respostas que 
imaginam poder ter, e desertam esses lugares quando descobrem que já não 
podem oferecer tais respostas (SANTOS, 2007, p. 19).  

  

O Estado, atrelado à concepção econômica das agências multilaterais que 

incorporam princípios economicistas, impõe regras sociais, políticas e econômicas de 

modo que estes procedimentos, sob o ideário da globalização, “produção sistemática do 

medo”, repercutem na realidade prática de forma perversa apresentando suas 

contradições.     

 

(...) Hoje, sob a influência do dinheiro, o conteúdo do território escapa a toda 
regulação interna, trazendo aos agentes um sentimento de instabilidade, essa 
produção sistemática de medo que é um sentimento de instabilidade, essa 
produção sistemática de medo que é um dos produtos da globalização 
perversa dentro da qual vivemos esse medo que paralisa, esse medo que nos 
convoca a apoiar aquilo em que não cremos apenas pelo receio de perder 
ainda mais (SANTOS, 2007, p. 19).  

 

Para Santos (2007), a influência da “ditadura do dinheiro”, imposições de regras 

e regulações minimizando as ações humanas, impondo medo em instabilidade fazendo 

com que o território usado socialmente, perca seu caráter social. 
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 TERRITÓRIO E TERRITORIALIZAÇÃO, EM HAESBAERT  

 

Dos escritos de Rogério Haesbaert, iremos retomar a categoria território em suas 

variantes declinações para compreendermos como se efetiva a aplicabilidade prática, de 

ocupação e em qual contexto se processa. 

 

 (...) A nova ética, a nova política e o novo espaço que almejamos 
absolutamente não estão dados, mas começam sem dúvida a ser gestados e, 
embrionariamente, aparecem, aqui e ali, nas próprias alternativas de 
organização social e ordenação do território (captar e estimular essas 
alternativas é preciso) (HAESBAERT, 2017, p.48). 

  

Conforme já abordamos, anteriormente, há existência de inúmeras interpretações 

sobre a terminologia território, mas a partir de agora, nosso refinamento será 

desenvolvido por meio das análises de Rogério Haesbaert (2007) para entendermos 

como se estabelece o poder que impõe a identificação ou a apropriação do território e as 

representações, nele inseridas. No entender de Haesbaert,  

 

(...). Desde a origem, o território nasce com uma dupla conotação, material e 
simbólica, pois etimologicamente aparece tão próximo de terra-territorium 
quanto de térreo-territor (terror, aterrorizar), ou seja, tem a ver com 
dominação (jurídico-política) da terra e com a inspiração do terror, do medo 
– especialmente para aqueles que, com esta dominação, ficam alijados da 
terra, ou no “territorium” são impedidos de entrar. Ao mesmo tempo, por 
outro lado, podemos dizer que, para aqueles que têm privilégio de 
plenamente usufruí-lo, o território pode inspirar a identificação (positiva) e a 
efetiva “apropriação” (HAESBAERT, 2007, p. 20). 

  

Para Haesbaert (2007), a ideia de território está muito ligada à ideia de poder. 

Porém, não apenas ao “poder político” porque, de um lado, temos dominação enquanto 

valor de troca, no tocante ao material, mas por outro lado, também temos o valor 

simbólico de apropriação das marcas do vivido, enquanto valor de uso. 

 No tocante ao “espaço-tempo vivido” é interessante observarmos que o território 

é sempre múltiplo, portanto bem distante daquela lógica padrão do território como força 

em ordenação e sobreposição jurídica. 
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Nesse sentido, o território está imerso tanto em relação à dominação quanto à 

apropriação da sociedade-espaço. Por conseguinte, há neste contexto, desdobramento 

que vai além da dominação político-econômica, ou seja, um sentido mais concreto do 

território compreendendo a apropriação subjetiva e/ou “cultura-simbólica”.  

  Quando Haesbaert (2007) faz sua análise sobre território, ele destaca que o 

grande problema na dinâmica da dominação, em ótica capitalista, está na acumulação. 

Acumulação esta que fez com que houvesse um sufocamento no âmbito da apropriação 

social-cultural de entendimento nas relações humanas que se estabelecem e se 

manifestam nesse território. 

  O espaço social e o de relações aparecem de modo difuso. Neste sentido, as 

dinâmicas de territorialização nos permitem compreender as ações dos sujeitos 

hegemonizadores (poder) e/ou hegemonizados (sujeitados), no exercício do poder ou na 

sujeição a ele, conforme as múltiplas manifestações que o compõem. A partir disso é 

que Haesbaert vai nos chamar a atenção para dizer que;  

 

Enquanto continuam dentro de um processo de dominação e/ou apropriação, 
o território e a terrritorialização devem ser trabalhados na multiplicidade de 
suas manifestações – que é também e, sobretudo, multiplicidade de poderes, 
neles incorporados através dos múltiplos sujeitos envolvidos (tanto no 
sentido de quem sujeita quanto de quem é sujeitado, tanto no sentido das 
lutas hegemônicas quanto das lutas de resistência – pois poder sem 
resistência, por mínima que seja, não existe). Assim, devemos primeiramente 
distinguir os territórios de acordo com aqueles que os constroem, sejam eles 
indivíduos, grupos sociais/culturais, o Estado, empresas, instituições como a 
Igreja, etc. Os objetivos do controle social através de sua territorialização 
variam conforme a sociedade ou cultura, o grupo e, muitas vezes, com o 
próprio indivíduo (no caso da diferença de gênero, por exemplo) 
(HAESBAERT, 2007, p. 22).   

  

Pela importância dessa abordagem e para melhor interpretação daqueles que 

acompanham o desenvolvimento desta obra, cabe-nos, aqui, distinguir os conceitos 

território/territorialidade, trazidos por Haesbaert. 

Para Haesbaert, território diz respeito à presentificação dos Indivíduos, grupos 

de pessoas sociais/culturais, instituições etc., que têm fenômeno de controle social. Por 

seu turno, territorialidade tem o seu processo nas variações culturais quando englobam 

outras dimensões de acordo com a forma e o sentido que a ocupação engendra no 

espaço em termos de significado e legitimidade.  
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A territorialidade, além de incorporar uma dimensão mais estritamente 
política, diz respeito também às relações econômicas e culturais, pois está 
“intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas 
próprias se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar” 
(HAESBAERT, 2007, p. 22). 

 

 Rogério Haesbaert (2007) menciona, também, sobre território funcional e 

simbólico, que este se manifesta na relação de poder nas suas funções de recursos 

naturais e materiais para a própria produção de significados. Deste modo, o território 

não está em si mesmo confinado para si, mas entrelaçado em diferentes combinações, 

sejam funcionais ou simbólicas. 

 A matéria em recursos é uma conquista por meio de relações que satisfazem as 

necessidades humanas; no entanto, ela não fica somente em si, mas em função de ser, 

deforma vigorosa, carregada de identidades territoriais. No dizer de Haesbaert (1999), 

“na identidade social também se configura uma identidade territorial, tendo em vista 

que, em mesmo espaço, as relações sociais são as que delimitam o território”.   

 A preocupação de Haesbaert (2007) está em discernir sobre território, funcional 

e simbólico, para trazer o entendimento de que não há pureza de ambos, mas uma 

complementariedade ou entonações entre um e outro.  

 

Enquanto “tipos ideias” eles nunca se manifestam em estado puro, ou seja, 
todo território “funcional” tem sempre alguma carga simbólica, por menos 
expressiva que seja, e todo território “simbólico” tem sempre algum caráter 
funcional, por mais reduzido que pareça (HAESBAERT, 2007, p. 23).  

  

Assim sendo, a definição e compreensão de análise de Haesbaert (2007), de 

território e dominância “funcional” trazem os seguintes aspectos: Processo de 

Dominação: “Território da desigualdade”; Território “sem territorialidade” 

(empiricamente impossível); Princípio da exclusividade (no seu extremo: 

unifuncionalidade); Território como recursos, valor de troca (controle físico, produção). 

 Por outro lado, o território de dominância “simbólica” está caracterizado pela 

seguinte forma: Processo de Apropriação: “Territórios das diferenças”; Territorialidade 

“sem território” (ex: “Terra Prometida” dos Judeus); Princípio da multiplicidade (no seu 
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extremo: múltiplas identidades); Território como simbólico, valor simbólico (“abrigo”, 

“lar”, “segurança afetiva”).   

 Oportunamente, devemos entender que não cabe a nós reduzir território apenas à 

materialidade, pois precisamos compreender que pelas representações é que vamos 

incorporando visão mais ampla como valor. Assim, em ótica de territorialidade é que 

temos uma forte relação com o nosso espaço de vida entrelaçado nos aspectos culturais, 

políticos e econômicos. 

 É comum analisarmos em teoria antiga que os conflitos existenciais sobre o  

território estão atrelados à “ideologia do território” de um povo local ou pelo interesse 

próprio. Porém, se atualizarmos as concepções de território, podemos compreender a 

territorialidade de forma mais ampla, ou seja, em um sentido simbólico para as 

construções de identidades por meio das ações e manifestações culturais e linguísticas. 

Assim, reinterpretamos os territórios como construtores de identidades. 

  Na desconstrução/reconstrução da interpretação que se tem sobre território e 

territorialidade, podemos considerar isso como um jogo de análise, cujos territórios 

estão impregnados em um sentido funcional, de controle físico de processos, enquanto a 

territorialidade está em dimensão simbólica. 

 

A territorialidade, no nosso ponto de vista, não é apenas "algo abstrato", num 
sentido que muitas vezes se reduz ao caráter de abstração analítica, 
epistemológica. Ela é também uma dimensão imaterial, no sentido ontológico 
de que, enquanto "imagem" ou símbolo de um território, existe e pode 
inserir-se eficazmente como uma estratégia político-cultural, mesmo que o 
território ao qual se refira não esteja concretamente manifestado - como no 
conhecido exemplo da "Terra Prometida" dos judeus, territorialidade que os 
acompanhou e impulsionou através dos tempos, ainda que não houvesse, 
concretamente, uma construção territorial correspondente (HAESBAERT, 
2007, p. 25). 

 

Para compreensão esquematizada sobre territorialidade, Haesbaert (2007) tem as 

seguintes concepções sintetizadas: a Primeira, trata da Territorialidade em um enfoque 

epistemológico, no sentido de que a "abstração" em condição genérica (teórica) passa 

para a existência do território de modo concreto em compreensão; a Segunda traz a 

Territorialidade em um sentido ontológico, a origem e essência da nomenclatura em sua 

materialidade (no sentido de controle físico de acesso por meio do espaço material), por 
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outro lado como imaterialidade (no sentido do controle simbólico, por meio de uma 

identidade territorial ou "comunidade territorial imaginada"). 

 Outra dimensão de análise é o "espaço vivido" (frente aos espaços - neste caso, 

territórios, formais-institucionais), conjugando materialidade e imaterialidade. 

 

Realizando uma revisão teórica sobre as diversas formas com que a 
concepção de territorialidade foi proposta, podemos sintetizar através do 
seguinte elenco de posições: 

1) Territorialidade num enfoque mais epistemológico: "abstração", condição 
genérica (teórica) para a existência do território (dependendo, assim, do 
conceito de território proposto) 2) Territorialidade num sentido mais 
ontológico: a. Como materialidade (ex. controle físico do acesso através do 
espaço material, como indica Robert Sack) b. Como imaterialidade (ex. 
controle simbólico, através de uma identidade territorial ou "comunidade 
territorial imaginada") c. Como "espaço vivido" (frente aos espaços - neste 
caso, territórios, formais-institucionais), conjugando materialidade e 
imaterialidade (HAESBAERT, 2007, p. 25). 

 

Haesbaert (2007) considera ser oportuno "mapear" as distintas nomenclaturas, 

entendendo que território está no âmbito restrito e a territorialidade em uma análise 

mais ampla. Alerta, também, que não podemos generalizar de modo a considerar 

“territorialidade sem território”. Para ele, precisamos compreender em que situação ou 

contexto estamos nos referindo de modo a se ter melhor identificação de análise, seja de 

existência ou em dimensão simbólica ou “vivida” do território.  

Portanto, conforme Haesbaert (2007) nos diz, precisamos: “perceber a 

historicidade do território, sua variação conforme o contexto histórico e geográfico”. 

Assim, compreenderemos como os processos para a territorialização, ou seja, “de 

dominação e/ou de apropriação do espaço, variaram ao longo do tempo e dos espaços”. 

Em cada tempo, a seu modo, a sociedade interpretava o território de forma 

diferenciada. Assim, a identificação como tempo-espaço que se estabelece dá a garantia 

aobre em que contexto se está ou ao qual se pode pertencer. Destarte, em que 

presentificação em território estamos nos referindo?  

Para identificação, Haesbaert (2007) enfatiza os momentos em que os Indivíduos 

são manipulados em contenção de mobilidade, que passa de “zonal” ou “de controle de 

áreas” (lógica típica do Estado-nação) para um "território-rede" ou “de controle de 
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redes” (lógica típica das grandes empresas). Essas interpretações sobre a construção de 

território são fenômenos para discernirmos sobre o fluxo de pessoas/coisas.  

 
Podemos, simplificadamente, falar em quatro grandes "fins" ou objetivos da 
territorialização, que podem ser acumulados e/ou distintamente valorizados 
ao longo do tempo: - abrigo físico, fonte de recursos materiais e/ou meio de 
produção; - identificação ou simbolização de grupos através de referentes 
espaciais (a começar pela própria construção de fronteiras); - controle e/ou 
disciplinarização através do espaço (fortalecimento da ideia de indivíduo 
através de espaços também individualizados, no caso do mundo moderno); - 
construção e controle de conexões e redes (fluxos, principalmente fluxos de 
pessoas, mercadorias e informações) (HAESBAERT, 2007, p. 28).  

  

Com base nessa multiplicidade territorial, em Haesbaert (2007), identificamos a 

existência de múltiplos territórios, ou seja, a multiplicidade de territórios como 

condição, porém não o suficiente para a consolidação da multiterritorialidade. Para isso, 

torna-se necessária rompermos com a concepção de fixidez e mobilidade. 

Destarte, sob a ótica capitalista, o território tende a seguir como o modelo 

próprio da lógica estatal, ou seja, “tradicional”, “preocupada com o controle de fluxos 

pelo controle de áreas, quase sempre contínuas e de fronteiras claramente definidas” 

(HAESBAERT, 2007),  

 Em contraponto a esse controle, sob a ótica do capitalismo, é preciso 

considerarmos a dinâmica do espaço econômico e o modo como é organizados este 

espaço político. Ou seja, como, o econômico e o político, estão juntos dentro dessa 

interpretação em torno do território. 

Portanto, em diversidade territorial, devemos atentar para a “hegemonia dos 

territórios-zona estatais que marcaram a grande colcha de retalho, política, 

pretensamente uniterritorial (no sentido de só admitir a forma estatal de controle 

político-territorial)” (HAESBAERT, 2007) para, assim, recriar outro modo de viver ou 

conviver com novos circuitos de relações de poder que desenham complexas 

territorialidades. 

 
(...) A lógica zonal não só não desapareceu como é um constituinte 
indissociável das práticas sociais, na medida em que sempre existirão 
relações sociais (de poder) que irão requisitar o domínio de espaços 
contínuos e delimitados onde se "legisle" em nome de todos os integrantes 
desses espaços/territórios (...) inserindo-se, portanto, "naturalmente", dentro 
de dinâmicas sociais excludentes. A defesa de um "espaço de todos" (ou o 
"espaço banal" de Milton Santos), de um território efetivamente a serviço de 
processos crescentes de democratização, não pode nunca se restringir apenas 
à modalidade de territórios-rede (HAESBAERT, 2007, p. 30-31). 
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O problema está posto quando os governantes se apropriam do poder para 

intensificar o controle sobre um determinado território sem compartilhamento 

qualitativo do sistema em seu fluxo. Isto se estabelece como uma maneira de expandir 

as relações de poder-controle, em outras esferas territoriais, em meio à acumulação de 

capital. 

Nessa direção, é preciso compreender os “múltiplos territórios” no contexto 

capitalista, “entre territórios-zona, mais tradicionais, e territórios-rede, mais envolvidos 

pela fluidez e a mobilidade”. Por isso, necessitamos compreender, também, a 

intensidade, as formas e o tipo de poder em que os sujeitos estão envolvidos. 

Sobre o controle, do território, em termos de intensidade, Haesbaert (2007) vai 

apontar que, “dependendo do tipo (mais funcional ou mais simbólico, por exemplo) e 

dos sujeitos que o promovem (a grande empresa, o Estado, grupos étnico-culturais, 

etc.), adquire níveis de intensidade os mais diversos”.  

Para aprofundar essa assertiva, Haesbaert (2007) vai tecer uma propositura no 

sentido de, conforme autor, “identificar múltiplos territórios – ou melhor, ‘múltiplas 

territorializações’, através das seguintes modalidades”: a) Territorializações mais 

deterritorializantes e destituidoras de cidadania; b) Territorializações mais fechadas 

(uniterritoriais); c) Territorializações político-funcionais mais tradicionais; d) 

Territorializações mais flexíveis; e) Territorializações efetivamente múltiplas – uma 

"multiterriorialidade"21. 

 
A realização da multiterritorialidade contemporânea, é evidente, envolve 
como condições básicas a presença de uma grande multiplicidade de 

                                                        
21 a) Territorializações (para quem efetivamente exerce seu controle, espaços de "exclusão inclusiva", 
"territórios de exceção" dentro da ordem vigente) mais desterritorializantes, "desidentificadoras" 
("espaços de indistinção") e destituidoras de cidadania (...) que Agamben define genericamente como 
"campos" (tendo no seu extremo o efetivo fechamento dos campos de concentração). b) Territorializações 
mais fechadas, quase "uniterritoriais" no sentido de imporem a, correspondência entre poder político e 
identidade cultural, ligadas ao fenômeno do territorialismo, como nos territórios defendidos por grupos 
étnicos que se pretendem culturalmente homogêneos, não admitindo uma pluralidade territorial de 
poderes e identidades. c) Territorializações político-funcionais mais tradicionais, como a do Estado-nação 
que, pelo menos quando referido mais ao território do que ao "sangue" (do contrário equivaleria ao caso 
anterior), mesmo admitindo certa pluralidade cultural (sob a bandeira de uma mesma "nação" enquanto 
"comunidade [territorialmente] imaginada" (Anderson, 1989), não admite a pluralidade de poderes. d) 
Territorializações mais flexíveis, que admitem a sobreposição territorial, seja sucessiva (como nos 
territórios temporários ou espaços multifuncionais na área central das grandes cidades) ou 
simultaneamente (como na sobreposição "encaixada" de territorialidades político-administrativas 
relativamente autônomas). e) Territorializações efetivamente múltiplas – uma "multiterriorialidade" em 
sentido estrito, construída por grupos que se territorializam na conexão flexível de territórios-rede 
multifuncionais, multi-gestionários e multi-identitários, como no caso de diásporas de migrantes. 
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territórios e territorialidades (incluindo territórios/territorialidades mais 
"híbridos"), (...) A partir daí se desenham também diferenciações dentro da 
própria dinâmica de "multiterritorialização". Mesmo exigindo um 
desdobramento futuro, é necessário distinguir, por exemplo: (...) a 
combinação de "tempos espaciais" incorporada à multiterritorialidade -
devendo-se discutir assim, também, de alguma forma, as implicações das 
múltiplas territorialidades acumuladas desigualmente ao longo do (Santos, 
1978)22 na construção da multiterritorialidade (HAESBAERT, 2007, p. 41). 

 

Deste modo vamos perceber, em Haesbaert, que o “território, como espaço 

dominado e/ou apropriado, manifesta hoje um sentido multi-escalar e multi-

dimensional, que só pode ser devidamente apreendido dentro de uma concepção de 

multiplicidade”, e que esta multiplicidade está posta, “tanto no sentido da convivência 

de "múltiplos" (tipos) de território quanto da construção efetiva da 

multiterritorialidade”. Neste sentido, amplo espaço para “toda ação que se pretenda 

efetivamente transformadora, hoje”.  

Segundo o que diz Haesbaert (2007), é preciso trabalhar com a multiplicidade de 

nossas territorializações, ou não alcançaremos a transformação que almejamos. Para 

isso, devemos entender que pensar multiterritorialmente significa pensar: múltiplos 

poderes (ou "govemanças"); múltiplas identidades (em espaços culturalmente mais 

híbridos) e, múltiplas funções (a "multifuncionalidade" econômica).  

Em que pese ser esta empreitada, um debate complexo, devemos entender que 

isso deve ser levado em consideração tanto pela importância histórica quanto como 

contribuição a uma nova concepção de sociedade, no dizer de Haesbaert: 

“universalmente igualitária e mais multiculturalmente reconhecedora das diferenças 

humanas”. Portanto, à luz, do que está posto, pelo autor, se nos territórios-

territorialidade não se respeitarem as diferenças, as relações dicotomizadas tendem a 

fragilizar o caráter cultural dos Indivíduos, em convivência e em legitimidade.  

Nesse sentido, vamos perceber, o território como recurso, valor de troca 

(controle físico, produção, lucro), desde que, nestes territórios, haja respeito à produção 

                                                        
22 'O Milton Santos sugeriu a noção de tempo espacial para dar conta do "problema das superposições" 
tanto no tempo quanto no espaço, já que "cada variável hoje presente na caracterização de um espaço 
aparece com uma data de instalação diferente, pelo simples fato de que não foi difundida ao mesmo 
tempo". Assim, cada lugar seria "o resultado de ações multilaterais que se realizam em tempos desiguais 
sobre cada um e em todos os pontos da superfície terrestre" (Santos, 1978: Zll), (HAESBAERT, 2007, 
p.41) In: Geographia - Ano IX - No17 – 2007. 
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de relações de valores-interações por meio de trocas de convivências e experiências 

resignificadas, em aspectos culturais.  

Nestas complexidades de Indivíduos/Sujeitos em tempos de diversidade, há de 

se questionar se as relações culturais, de fato, estão sendo compartilhadas e respeitadas. 

Destarte, é fundamental entender se o problema está em homogeneizar este espaço não 

admitindo a pluralidade de identidades e quais os poderes que divergem das propostas 

estabelecidas que, segundo Haesbaert (2004), vão provocar essa “desterritorialização–

reterritorialização”. 

 

Falar não simplesmente em desterritorialização, mas em multiterritorialidade 
e territórios-rede, moldados no e pelo movimento, implica reconhecer a 
importância estratégica do espaço e do território na dinâmica transformadora 
da sociedade (HAESBAERT, 2004, p. 18). 

 

Podemos avançar a discussão no sentido de compreendermos a existência de 

múltiplos territórios e múltiplas territorialidades, para identificarmos os momentos em 

que a desterritorialização-reterritorialização, no dizer de Haesbaert (2007), se 

confirmou. Nesse sentido vamos observar que, em cada uma dessas esferas, temos 

múltiplos territórios, cada um com sua especificidade de trajetória institucional, no 

modo como se organiza político-pedagogicamente. 

  

Por fim, uma desterritorialização culturalista: percebida a partir de uma 
leitura do território como fonte de identificação cultural, referência simbólica 
que perde sentido e se transforma em um “não lugar”. Estes “não territórios”, 
culturamente falando, perdem o sentido/o valor de espaço aglutinadores de 
identidades, na medida em que as pessoas não mais se identicam simbólica e 
afetivamente com os lugares em que vivem, ou se identificam com vários 
deles ao mesmo tempo e podem mudar de referência espacial-identitária com 
relativa facilidade (HAESBAERT. 2017, p. 132). 

 

Segundo Haesbaert (2017), a desterritorialização culturalista, entendida, com 

base na interpretação de território como um espaço de afirmação cultural, trata da perda 

do sentido para aqueles que não mais se identificam com este espaço, seja de forma 

simbólica ou em termos de afetividade. 
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 Há, portanto, “desenraizamento simbólico-territorial” (HAESBAERT, 2017, 

p.133), ou seja, há uma perda de identidade como afirmação ao determinado território. 

Porém, quando se trata de desterritorialização, no sentido do não pertencimento ou raiz 

de um determinado território, do não pertencimento de sentido e valor, haverá, neste 

caso, um desenraizamento. 

Entretanto, considerando a presentificação em novo território, vamos aqui 

entender como se processará essa outra relação em espaço de acomodação. Para novas 

relações serão necessárias o desenvolvimento de ações locais a fim de norteiarem a 

convivência, o compartilhamento, a identificação cultural e linguística de forma 

multifuncional. 

 

 EM ÁVILA, DESENVOLVIMENTO LOCAL E TERRITÓRIO EM SUAS 

MULTIFUNCIONALIDADE 

 
Afinal, o Desenvolvimento Local é coisa de território/espaço coletivamente 
dimensionado. (...) pela interatividade de propriedades comuns a restrito 
número de indivíduos para se estender: - primeiro, a todo conjunto 
“localizado” de indivíduos, em ambiente de predomínio dos relacionamentos 
“primários” sobre os “secundários” ou até de certa equilibração entre os 
mesmos, portanto constituindo aquela categoria de coletividade 
sociologicamente denominada “comunidade”; - segundo, à categoria de 
coletividade mais formal e de espectro território/espacial também mais 
abrangente – chamada “sociedade” –, porque esta pode delimitar-se da 
dimensão dos relacionamentos “secundários” tanto entre só dois indivíduos 
quanto por aglutinação de pessoas que se agreguem em territórios/espaços 
muito mais amplos (ÁVILA, 2006, p. 134). 

 

 Para Ávila (2000; 2006) o território tende a criar uma dinâmica de paradigmas, 

com ênfase na estratégia contextual, em seu ajuste histórico, pois está permeada pela 

concepção de cultura, de relações sociais, políticas, e, sobretudo, pelas mudanças que 

ocorrem de forma mais abrangente. Nessa direção Ávila (2000; 2006) acredita que o 

Desenvolvimento Local tem um caráter endógeno quando as características locais que 

dão origem àquele território estão imbuídas, em seus fatores internos, pelas ações de 

solidariedade e da potencialidade dos agentes endógenos envolvidos nesses espaços de 

relações sociais, pela comunidade, pela identidade. 

Destarte, Ávila (2000; 2006) ao fazer referência sobre a dinâmica do 

desenvolvimento local, enfatiza a melhoria da qualidade de vida para, de fato, se obter 

concretizações naquilo que se propõe para que as comunidades tenham uma visão de 
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Futuro o que significa dizer, um território onde se possam realizar ações de construção e 

de reconstrução desse futuro. 

 Ávila (2000, 2006) considera a comunidade no aspecto cultural dos que residem 

ali, no território envolvido, ou seja, estudantes, professores, instituição, etc., 

significação do todo, enquanto um conjunto de processos e de características que 

permitem o desenvolvimento local como espaço de convivência, de identidade em 

múltiplas dimensões de modo que a capacidade de cada pessoa seja potencializada para 

o interesse comum.  

Nesse sentido, paulatinamente, a comunidade vai ganhando autonomia e ao 

mesmo tempo buscando investimentos no âmbito dos setores públicos e privados 

enquanto fatores externos de modo a solucionar os problemas gerados no caráter 

interno, ou seja, do território ali estabelecido. Assim, Ávila (2000; 2006), enfatiza “a 

identidade históricosocial comuns” em que o desenvolvimento local poderá ser levado 

de forma exógena e/ou endógena, ou seja, no âmbito e do seio da própria comunidade 

“de dentro para fora” e/ou vice versa.  

 Ávila (2000) considera que quanto mais o território agregar “no âmbito de vida 

das pessoas tanto mais densos e comuns tendem a serem os sentimentos, interesses, 

objetivos e perfis de identidade histórico-social-cultural das pessoas neles envolvidas”, 

para que os contatos interpessoais sejam ampliados em suas dimensões seja por meio 

das línguas, da consciência, seja na vivencia experenciada. 

 Por isso, Ávila e Paulitsch (2003) dizem que o Território tem suas 

Multifuncionalidade. Aqui, ele está fazendo alusão ao território como o local “em que 

se desenvolvem diversas atividades e também se cumprem diferenciadas funções no 

contexto da sociedade”. Dessa forma, mesmo diante de outras atividades, “o homem 

que vive e desenvolve suas atividades pelo trabalho além de produzir riqueza, têm de 

absorver todos os impactos destrutivos” que estão presentes nos embates oriundos das 

contradições que se refletem nas relações de convivência pelo trabalho.  

Nessa direção, a diversificação produtiva em suas multifuncionalidade permite 

que as variadas potencialidades oferecidas e produzidas pela condição humana, por 

meio de suas “performances de vida em “comunidade” e em “sociedade””, esteja 

entrelaçada com o lazer, o científico, com a saúde, com o esporte, com o cultural, com o 
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social, com o econômico, com o educativo e, sobretudo, com a formação permanente de 

mentalidade das pessoas envolvidas no contexto de território.                                                                                                                               

Disso resulta que, “os indivíduos/cidadãos podem influi direta e incisivamente 

nos (por vezes até decidir sobre os) seus rumos, meios e métodos individuais e coletivos 

de vida (o que constitui exercício de cidadania)” (ÁVILA, 2006, p. 134).  

Nesse sentido, o exercício dessa cidadania pode confluir para o desenraizamento 

das velhas práticas no sentido de se resgatar o Ser Surdo dos guetos gerados nos 

territórios desiguais onde às fronteiras estabelecidas impõem barreiras ao 

desenvolvimento linguístico e cultural.     

 

 TERRITÓRIO DESIGUAL, FRONTEIRAS ESTABELECIDAS, 

DESENRAIZAMENTO DAS VELHAS PRÁTICAS E GUETOS; EM 

PERLIN 

 

 Traçando uma ponte entre as velhas culturas e as novas percepções culturais 

Perlin (2003) elabora sua análise destacando o Ser Surdo dentro “das desigualdades, do 

espaço roubado, da exclusão e da invalidez”. Neste caminho, destaca que a resistência e 

a luta por visibilidade Surda condicionada ao processo de desenraizamento como 

superação das velhas práticas e mentalidades excludentes.  

Entretanto para se alcançar essa condição a autora avalia que é preciso digladiar 

nesse território desigual e de fronteiras estabelecidas. Por isso seu estudo é essencial não 

apenas para uma nova validação social de modo a descortinar esse passado 

experimentado pelos Surdos, mas, principalmente, para erguer frente de vida libertária a 

novos panoramas. 

 Assim, segundo Perlin (2003) é preciso considerar o espaço presente de relações 

sociais de movimento para garantir e legitimar novos panoramas em processo de poder 

que vão além da superficialidade. Nesse ponto, a autora destaca que não se pode aceitar 

a imposição “de terrenos politicamente constituídos que controlam por um certo tipo de 

poder” e manipula a “diversidade aplicando o limite e a separação de culturas” 

(PERLIN, 2003, p. 26). 
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 A problemática, de nesses territórios, se aplicar o tipo de poder, limite e 

separação de culturas em fronteiras, segundo Perlin (2003), está diretamente ligada à 

“forma que impera na marcação da diferença dos outros não pela diversidade, mas pelas 

tramas das forças de poder: exclusão, segregação, políticas e normas preestabelecidas”. 

Obviamente, é nesse contexto que as “forças de poder que as alteridades, diferenças e 

identidades dos “outros” são moldadas ou estabelecidas. Isso porque, elas são 

constituídas dentro e não fora desses espaços, dessas representações”, ou seja, no 

interior do embate de relações aonde as personalidades vão sendo moldadas.  

 Toda essa questão que envolve o território e o espaço as relações políticas têm 

como base o deslocamento cultural fundado em uma representação que perpassa por 

fronteiras diferenciadas e onde as diversas marcas culturais estão presentes, ora em sua 

hegemonia, ora em movimentos sociais. Mais que isso, a imediaticidade a partir das 

reinvindicações, pode mudar as praticas e alternativas no enfrentamento das “fronteiras 

estabelecidas e territórios privilegiados de outros, detentores de poder que os habitam” 

(PERLIN, 2003, p. 26-27). Aqui, se sobressai o “outro” Surdo, e o “ser outro Surdo”, 

diante de fronteiras que se articulam nas diferenças, que estabelecem limites e moldam 

o território onde se processam as mudanças.  

 Vejamos que o território, para Perlin (2003), pode ser refletido nos aspectos 

culturais onde esses Surdos estão presentes historicamente e filosoficamente, ou seja, a 

consciência do Ser e Estar sendo Surdo permite nesse campo produtivo de relações a 

busca de legitimação para a alteridade à diferença e de identidade. Assim, são 

estabelecidas “as modalidades enunciativas da atuação cultural como tentativa de 

transformar a relação diferente e aos múltiplos outros que podem ou não ocupar terreno 

constitutivo do povo surdo” (PERLIN, 2003, p. 27). 

  Então, para considerar o ser Surdo em sua alteridade, diferença e identidade, 

sucede também considerar os movimentos, os embates, os conflitos e as modulações de 

sua personalidade na realidade e no contexto em que ele está inserido. Isso consiste em 

assegurar os Surdos “não como produções de identidades minoritárias, geradas numa 

hegemonia, sócio-histórico-cultural, mas na sua posição como fragmentadas como 

detentoras de símbolos e práticas que moldam um povo diferente” (PERLIN, 2003, p. 

45). É aqui que se pode observar claramente o que Perlin (2003) compreende como 

fronteiras hibridizadas, ou seja, aquelas que foram vasculhadas pelo passado e marcadas 
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para o tempo presente como processo de desenraizamento para deteriorar as velhas 

práticas e modos, entre território de ouvinte e de Surdos.  

 A intersubjetividade histórica de cada individualidade é proporcionada pelos 

contrastes de relações estabelecidas, de um território para outros terrenos quando trazem 

seus valores culturais linguísticos e, ao mesmo tempo, as antigas interferências 

linguísticas que têm minado a liberdade subjetiva do Ser. Isso se manifesta seja consigo 

mesmo seja com o outro nas relações de conflitos e embates.  

Por essa lógica, busca-se organizar o real significado do Ser e Estar sendo Surdo 

nesse território conflituoso para reafirmação linguística que lhe seja de fácil 

comunicabilidade uma vez que, segundo Perlin (2003), os 

  

Territórios onde a individualidade em oposição às alteridades de outros povos 
germina em contraste com os outros terrenos onde ela morre por falta de 
material orgânico. Espaços outros onde tramita a língua à custa dos surdos 
mais antigos. Devido a interferências outras, os possíveis agentes 
depredadores do oralismo, estes espaços constituem-se em locais de 
sobrevivência pelo espaço liminar de significação que é marcado 
internamente. Surgem organizações surdas que rapidamente se espalham 
(PERLIN, 2003, p. 77-78).   

  
  
 Dessa forma, recriar terrenos intersubjetivos em território de sobrevivência 

significa recriar novos significados no que diz respeito às formas de transgressões 

enquanto interferências de produções de cultura, de língua, de luta por direitos. Daí 

surge conquistas em legitimação de novos valores, de interações articuladas para 

legitimar um território cultural. 

 Outro ponto, que Perlin (2003, p. 83) destaca diz respeito aos territórios 

imaginários que “seriam os espaços onde há surdos organizados”, ou seja, “um território 

de lutas surdas onde a maior força se concentra nos campos de educação, mesmo que 

haja aspectos linguísticos e jurídicos, onde os surdos impõem sua pedagogia da 

diferença, inclusive que já foi palco de lutas contra a inclusão”. 

Eis aqui uma amostra, é claro, de que por meio das expressões visuais, de cultura 

e de identidade, são concebidos efeitos de poder e de relações que vão construindo 

complementaridade de significados discursivos e de possibilidade cultural de suas 

conquistas. Do mesmo modo, há que se considerar nesses espaços, as possibilidades 

para a conquista de novos territórios Surdos como. 
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Dessa forma, quando Perlin (2003) destaca novos territórios de sobrevivência 

que se instalaram, ela está se referindo àquela educação onde “as experiências surdas 

estavam desenvolvidas por uma pedagogia própria que lhes possibilitava educar o surdo 

de forma transparente, convencional e provada”, ou seja, onde os Surdos se sentem 

alcançados por uma educação contemplativa. 

Assim, considerar a escola de Surdos por meio do bilinguismo, no uso da Língua 

de Sinais em seu aspecto linguístico e pedagógico como mais valorativo no jeito de ser, 

significa compreender que o bilinguismo como “uma metodologia que usa a língua de 

sinais e os processos educativos ouvintes nas escolas de surdos é menos violento que o 

bilinguismo da inclusão onde as vezes há apenas um ou dois surdos entre ouvintes” 

(PERLIN, 2003, p. 97). Por isso, focar a esse segmento educativo da escola de Surdos 

no âmbito da valorização do bilinguismo, para Perlin (2003, p. 97), não significa um 

tipo gueto, mas “uma pedagogia por si rica de significados para a diferença, para o ser 

surdo”.  

 Portanto, ao contrário do jargão, sobre a escola de Surdos em perspectiva do 

bilinguismo, achar que a comunidade Surda são os guetos do resto do sistema 

educativo, Perlin (2003, p. 97) adverte sobre outra concepção de gueto em sentido 

oposto, ou seja, aquela em que “as exigências de convivência são inacessíveis aos 

surdos formando outros guetos, como o exemplo do oralismo que levou ao genocídio da 

língua de sinais, da arte surda, do povo surdo”.  

Quanto a esse gueto podemos compreender o aspecto linguístico de imposição e, 

o âmbito institucional segregador onde persistia aquela “inclusão entre os deficientes 

que gerou clínicas no lugar de escolas de surdos com pedagogia de surdos, fazendo de 

nós doentes, deficientes, inválidos”. 

Nesse conflituoso embate territorial, Perlin (2003) menciona que o problema 

está diretamente ligado ao fato de que, no território ouvinte, há narrações que “assumem 

posições estereotipadas em relação ao ser surdo. É normal numa situação em que se 

trata de fabricar o outro”, esculpir “o outro, traço por traço num processo social e 

cotidiano”. É nessa direção que as reivindicações Surdas surgem como processo de 

superação aos conceitos estereotipados e de imposições.  

   Assim, para alterarmos essa condição de gueto que o sistema de reprodução em 

ordem educativa tem direcionado a comunidade Surda tanto no seu aspecto linguístico 
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como institucional educativo, precisamos empreender resistências nos territórios 

conquistados, ou seja, fazer valer não somente a experiência de vida e de percepção de 

mundo, mas se impor diante das controvérsias para com os direitos dos Surdos. Assim, 

por meio de luta por um espaço próprio resistir e lutar, significa uma forma ato de se 

fazer política no sentido de alcançar suas pautas, possibilidade onde os Surdos possam 

desenvolver condições vitais e imprescindíveis para sua questões culturais. 

 Mais importante ainda, se impor, mesmo diante das circunstâncias adversas, para 

reivindicar o espaço que lhe é de direito em garantia de visibilidade pela diferença 

linguística e educativa, ou seja, superar o gueto imposto às comunidades Surdas, assim, 

sempre no desejo de conscientizar pela atuação e força política para novas produções 

culturais e educativas. Isso não seria diferente quando se trata da Língua de Sinais, sua 

ferramenta, imprescindível, de comunicabilidade, pois segundo Perlin (2003), 

   

Para a maioria dos surdos, a língua de sinais “é seu chão natural”, cujos 
significados são recheados por suas tradições, referência básica dos valores 
vitais, prenhes de significados, campo da história. Para os “ouvintes”, é uma 
mercadoria que pode ser comprada, vendida ou invadida ou rechaçada, 
sinônimo de poder. A razão pela qual os povos surdos exigem poder viver em 
seu território com seus enunciados é atravessada pela diferença da língua de 
sinais como variável e contendora de sistemas simbólicos. E essa diferença 
na produção de uma estrutura de simbolização é crucial para a produção do 
sentido (PERLIN, 2003, p. 131). 

 

Dessa forma, considerar a Língua de Sinais como processo linguístico e “chão 

natural” em comunicabilidade significa colocá-la como referência valorativa para a 

história dos Surdos e, precisamente, enquanto território de enunciados e sistema 

simbólico de produção de sentido e significado nas relações sociais. Destarte, como 

condições relevantes contra os antagonismos sociais e a dialética negativa persistentes 

no mundo da velha mentalidade e posicionamentos ouvintes em querer mercantilizar, 

vender e/ou ter o controle de poder sobre outros grupos culturais, a saber, dos Surdos.   

É justamente nessa produção de sentido que Perlin (2003) vem destacar o 

sentido linguístico e educativo para novos conhecimentos de modo a superar o sistema 

reprodutor de controle sobre os Surdos. Assim, em consideração aos povos Surdos pela 

luta e engajamento, entendemos ser esse estudo, uma forma de justificação em busca de 

significativa conquista de mudança histórica com o objetivo de legitimação da diferença 
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e diversidade, vinculada, diretamente, a ampliação de repertório de poder e de 

resistência dos Surdos brasileiros em busca de maior visibilidade.  

 

 TERRITÓRIO, VISIBILIDADE E PROTAGONISMO, EM GIANOTTO 

 

Dos escritos do Surdo pedagogo Adriano de Oliveira Gianotto (2020) veremos 

como se processa o protagonismo da Pessoa Surda, do ponto de vista do 

desenvolvimento local, para daí compreendermos como se manifesta a visibilidade e 

invisibilidade dos sujeitos Surdos, no contexto sul-mato-grossense.  

Debruçando-se sobre os documentos legais e o movimento Surdo como força 

necessária para legitimar a Língua de Sinais, Gianotto (2020) vai destacar que, essa 

visibilidade Surda, só tem sentido a partido do momento em que as análises sobre: 

território, visibilidade e protagonismo entrelaçam-se para diminuir barreiras sociais e 

ampliar o desenvolvimento histórico, social e linguístico.  

 

Para pessoas leigas é estranho assimilar que a pessoa surda está convivendo 
com pessoas ouvintes, em seu mesmo território, lugar, dividindo espaço, 
porém estão segregadas linguisticamente por utilizarem uma língua diferente 
da majoritária. Antes de adentrar temas tão difíceis como preconceito, 
discriminação, precisamos entender que o sujeito surdo está 
desterritorializado por fatores linguísticos (GIANOTTO, 2020, p. 23). 

 

 Gianotto (2020) entende que o grande problema é que, apesar de o Surdo 

pertencer ao mesmo espaço e território de ouvintes, em aspecto linguístico, ainda existe 

a dificuldade de maior entrelaçamento entre os Indivíduos/Sujeitos, e é isso que acirra a 

discriminação e o preconceito. Consequentemente, para o autor há “silenciamentos”, 

pois o engajamento cultural no território não se faz presente quando desloca os Sujeitos 

Surdos dos seus aspectos linguísticos. No dizer de Gianotto (2020, p. 27),  

 

É neste aspecto que detectamos as consequências dos “silenciamentos” 
quanto à urgência de implementação do Decreto, que versa também sobre a 
criação de escolas bilíngues para surdos. Esta escola é uma forma de 
territorializar o surdo no seu lugar de origem, atribuindo-lhe competência e 
habilidade para expressar-se tanto pela sua língua materna, a Libras, quanto 
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pela língua dominante no Brasil: a Língua Portuguesa na modalidade escrita. 
Ter a possibilidade de estabelecer comunicação nessas duas modalidades 
linguísticas resolveria grande parte dos problemas sociais vivenciados pelos 
surdos. Enquanto isso não acontecer os surdos viverão com o estranhamento 
de não ser compreendido em sua própria casa, como órfãos em uma terra em 
que a “mãe gentil” não sabe comunicar em Libras. 

 

 É no local territorial que Gianotto (2020) está preocupado com o sujeito Surdo 

em sua modalidade linguística porque, no tocante à vivência, há contradição na própria 

realidade experimentada. Aqui, a sociedade majoritária ouvinte não sabe Libras e nem 

se expressa nas relações de habilidades sociais em compartilhamento com os Surdos. 

  

 CONTRIBUIÇÕES DE CADA ABORDAGEM PARA A NOSSA ANÁLISE 

 

Consideramos que a interpretação que trazemos, de Santos (2007), sobre o que é 

território, mesmo não se tratando diretamente de processo educativo e contextos de 

Surdos, é uma forma que encontramos para resgatar estudos como contribuições de seu 

tempo, também, em anologia, nos fazer entender sobre a presença dos Surdos em 

diferentes territórios educativos. Ou seja, segundo Santos (2007), “um mundo de 

fronteiras essencialmente móveis”, “um desfazer-se e fazer-se de outros limites, em que 

se juntam e separam coisas e homens, natureza e cultura”.  

Portanto, transferindo a fala de Santos (2007), em aporte, para entendemos a 

realidade Surda em época atual, vamos perceber que há um questionamento das 

demandas Surdas ocorrendo “sob um ritmo antes insuspeitável”, tanto para a 

“compreensão da diversidade humana, as potencialidades e possibilidades da 

cidadania”, como no reconhecimento da legitimidade da cultura e da identidade.  

Nesse sentido, Santos (2007) reforça a ideia de que, no Brasil, jamais tivemos 

cidadãos, com cidadania plena, porque forças de desorganização se estabelecem com a 

rapidez com que se instala. Mas entendemos que, com trabalho e luta, em sentimento de 

urgência, por meio da consciência do novo e do sentimento de alerta permanente, como 

é o caso deste estudo, os Surdos podem descontruir as heranças do passado que se 

fixaram nos territórios educativos e se interpuseram como muralhas ideológica de 

segregação.   
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Santos (2019) enfatiza que, “a política dos pobres é baseada no cotidiano vivido 

por todos, pobres e não pobres”, o que segundo ele, subentendia uma “necessidade de 

continuar existindo”. Nesse sentido há ainda, o que ele vai chamar de “a desilusão das 

demandas não satisfeitas”, ou seja, “a dificuldade para entrar no labirinto”, porque 

“falta-lhes o próprio sistema do mundo, do país e do lugar”. Transladando o Surdo para 

o lugar de “pobre”, apresentado na fala de Santos, confirmaremos o que se processa nos 

territórios educativos (ensino básico, ensino superior), os labirintos, por onde os Surdos 

perpassam/perpassaram, enquanto professores.  

Para finalizarmos sobre a abordagem de território em Santos (2019), 

consideramos a nossa consciência de Surd@s Professores, como a semente do 

entendimento para superação das desilusões e “florescimento em atitudes de 

inconformidade e, talvez, rebeldia” (Santos, 2019). Inconformidade com a situação de 

precarização estrutural/conjuntural de atendimento para com os Surdos e rebeldia 

consubstanciada, de sentidos e significados. Isto é o que se pretende neste estudo, um 

caminho para a ressignificação de identidade territorial, que resulte em legitimidade de 

aceitação, enquanto categoria de trabalho. 

Servimo-nos dos conceitos abordados por Haesbaert (2007) e os utilizamos em 

analogia com a situação experimentada pelos Surdos para descortinarmos o que ocorreu 

com os estudantes Surdos no processo escolar regular, para entendermos o porquê de 

estarem em invisibilidade. Pudemos identificar que no deslocamento do Território 

Escolar (Especial para o Inclusivo), a desterritorialização culturalista não se concretizou 

porque ela não estava evidente, no território anterior, nem se consolidou no lugar 

reterritorializado, pois o enraizamento não ocorreu de forma simbólica ou em termos de 

afetividade.  

Este deslocamento se processou em dois momentos: no primeiro houve 

desterritorialização (que significa a saída de um território para outro, ou seja, saída do 

Território Escolar Especial para o Inclusivo). Isso ocorreu porque não havia legítima 

identificação cultural/linguística, dos Surdos, no Especial, pois neste a educação dos 

Surdos estava orientada sob a ótica da avaliação medicalizadora ouvintista. O 

surpreendente é que, mesmo inseridos no Território Inclusivo, em processo de 

reterritorialização (que significa fixação em um novo território), também não houve 

identificação cultural/linguística dos Surdos porque a prática pedagógica estava 
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orientada sob o viés oralista/ouvintista. Consequentemente, não ocorreu 

reterritorialização, em aspectos cultural/linguístico, porque não se concretizou fixação e 

nem identificação, neste novo território.   

Entretanto, no Território Escolar Bilíngue de Surdos, embora contradições e 

conflitos ainda se manifestem na prática institucional, vamos perceber que, neste 

ambiente, há um enraizamento cultural, linguístico e de indentidade em evidência. Por 

conseguinte, há pertencimento e valorização da personificação de Surd@s Professores, 

enquanto identidades.  

Nessa direção, as preocupações para mudanças de paradigmas são oportunas no 

sentido de abrir para novos posicionamentos críticos para a valorização da 

personificação, de identidade e de cultura quando se trata de Surd@s Professoes em 

engajamento por meio de territórios.  

Dessa forma, quando nos servimos de Ávila e dos seus conceitos de 

desenvolvimento local e de território em suas multifuncionalidade, em analogia ao 

contexto educativo em que Surd@s Professores, estão inserido, entendemos que pela 

concepção de cultura, de relações sociais e políticas, esses trabalhadores, são 

potencialmente constituídos em multifuncionalidade. Por isso consideramos a 

importância de suas ações para gerarem mudanças e desenvolvimento local, que não 

sejam apenas territorial e espacial, mas, sobretudo, de convivência e de afirmação 

cultural, linguistica e identidade, em múltiplas dimensões.  

É justamente nessa multifuncionalidade, sobretudo, pela qualidade educativa, 

que buscamos legitimar as personalidades em atuação prática de Surd@s Professores, 

de modo a contemplar não somente o ensino em si, mas a cultura pedagógica 

entrelaçada para a formação dos estudantes, principalmente, enquanto trabalhador 

educativo.  

Isso também é o que reafirma Perlin (2003), quando trata da questão da 

“reterritorialização cultural”, pois nesse proceso, ela reconhece que a língua “será terra 

fértil para a expressão e transmissão do pensamento” e, portanto, deve estar relacionada 

“com a alteridade”. Assim sendo, conectamos o nosso posicionamento no sentido de 

que reestruturar a prática pedagógica em processo linguístico e de ensino-aprendizagem 

se faz necessário quando temos a presentificação de Surd@s Professores.  
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Entretanto, devemos levar em conta que esta reestruturação não ocorre apenas 

como forma de sustentar a alteridade, mas, também, as identidades linguísticas e 

pedagógicas, originadas nas convivências, para que esses trabalhadores sejam, 

definitivamente, libertos dos “guetos” conservadores.  

  Portanto, se o processo de reterritorialização cultural manifestado por Perlin 

(2003) compreende transformar, mudar o espaço educativo ali estabelecido, quando 

tratamos de Surd@s Professores, nesse contexto, nós também entendemos, esses 

trabalhadores, como produtor e socializador de sentidos para novos conhecimentos em 

superação ao que oferece o sistema reprodutor de controle sobre a educação, enquanto 

padronizador de ensino, de professor e de estudantes, onde a contradição se faz presente 

na realidade educativa. 

Transportando para a análise, em aspecto escolar, verificamos que Gianotto 

(2020) reconhece que não há a acolhida de Surdos, em aspecto linguístico diferenciado, 

de forma respeitosa pelos ouvintes. Pois a reprodução que aqui se estabelece tende a 

querer silenciar os Surdos.  

Sobre o ato de territorializar, mencionado por Gianotto (2020), de modo a fixar o 

Indivíduo/Sujeito em um determinado local, nós entendemos que esse ato não está 

garantido em processo de territorialização. Assim sendo, por entendermos que a 

territorialização se trata de ato político e cultural no modo de expressar e de exprimir a 

vontade da própria comunidade Surda, é nesse ponto que aprofundamos nossos estudos. 

 Nesse sentido, devemos considerar a Escola Bilíngue de Surdo como 

reconhecimento linguístico em entrelaçamento com a formação educacional e cultural 

de quem ensina. Assim, há possibilidade para garantir o currículo escolar, formação de 

Surd@s Professores em transversalidade disciplinar. É nesse engajamento que 

apresentamos o conceito de reterritorizalização política e cultural porque isso é uma 

conquista auferida por meio da trajetória de luta dos Surdos empreendida pelos esforços 

conjugados.      

  Acreditamos, também, ser necessário ampliar a discussão sobre a 

territorialização de Escola Bilíngue de Surdo, não como o lugar de origem em si, mas 

como processo histórico, social e cultural-linguístico que conduziu para esse debate e 
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trouxe à tona a remodelação das instituições educacionais brasileiras23. Assim, 

entendemos que a reterritorialização se faz pertinente em razão das manifestações de 

estudantes Surdos desejarem a presença de Professores Surd@s não só como 

referências, mas também como possibilidades para outros Surdos galgarem a essa 

condição de trabalho. 

 O ingresso de estudantes Surdos, no ensino superior, além de ser um salto 

significativo, serve, também, para extirpar a mentalidade conservadora/excludente de 

que os Surdos não servem para cursar áreas de licenciatura ou qualquer outra área de 

formação, para melhorar a prática educativa. Também, pela lógica do mercado de 

trabalho, não são apropriados ao exercício da graduação,  

A própria presentificação em processo estudantil, valores em conhecimento no 

ensino superior, como ato de reterritorialização, significa um modo de fazer política 

nesse novo território e pela diversidade. Entretanto, uma vez que essa presentificação 

não se manifesta em conjunto no processo de compartilhamento linguístico para a 

formação, surge daí um grande desafio e embate.  

 Os diversos itinerários escolares pelos quais transitaram os estudantes Surdos, 

em que pesem as dificuldades enfrentadas, permitiram absorver experiências diversas, 

no aspecto cultural-político-social, em consonância com a história do seu próprio tempo 

e de acordo com o território de instrumentalização linguística, disponibilizado. Assim, 

identificando o processo de território e territorialização educacionais de estudantes 

Surdos, posteriormente fará sentido aprofundarmos o itinerário de Surd@s Professores 

em processo e também em presentificação nos territórios e territorialização. 

 

 

 

                                                        
23 Para maior análise e aprofundamento do processo institucional enquanto território, territorialização, 
desterritorialização e reterritorialização, indico a leitura do artigo de minha autoria: Surd@s Professores: 
Nova Categoria em Território Educacional. POSGERE, v. 1, n. 3, jul.2017, p. 54-72. Para 
complementação vejam os vídeos de minha autoria: Formação de Professores Surdos para o Trabalho 
Escolar: Identidade Cultural e os Desafios Linguísticos (Link: https://youtu.be/F-RqMWF_ers); 
Território/Territorialidade Educacional em Ensino Superior: Surd@s Professores e a Navalha do MEC 
(Link:  https://youtu.be/nc2j6ZkZF90); e Políticas Linguísticas no Processo Escolar/Educacional dos 
Surdos e a Democratização/Democracia no Malabarismo do Capitalismo Brasileiro (Link: 
https://youtu.be/qKkraaCDuI4). 
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 ESQUEMATIZAÇÃO 1 

PROCESSO DE TERRITÓRIO E TERRITORIALIZAÇÃO EDUCACIONAIS DE ESTUDANTES SURDOS 

ESTUDANTES SURDOS EM TERRITÓRIO EDUCAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL 

Território inicial: Junto, mas não em Conjunto; Surdo como estudante especial; Sem legitimidade de Identidade; Sob a ótica da concepção 
médica/clínica. 

Desterritorialização (saída) 

ESTUDANTES SURDOS EM TERRITÓRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INCLUSIVA 

Reterritorialização (entrada): Junto, mas não em Conjunto; Espaço predominantemente ouvintista; Surdos realocados a um espaço alóctone 
(Expressão grega: allos (outros) e khton (terra), ou seja, significa aquilo que não tem suas origens no lugar onde existe, que não é originária 
da região e que veio de fora); Sem legitimidade de Identidade; Sob a ótica da concepção do “deficiente/portador de necessidades especiais”. 

Desterritorialização (saída) 

ESTUDANTES SURDOS EM TERRITÓRIO/TERRITORIALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR DE SURDOS 

Reterritorialização (entrada): Junto e em Conjunto, mas separado de ouvintes; Legitimidade em Processo de Identidades e de Cultura; Junto 
com os seus pares; Em Conjunto com a Comunidade Cultural 

Desterritorialização (saída) 

ESTUDANTES SURDOS EM TERRITÓRIO DE ENSINO SUPERIOR 

Reterritorialização (entrada): Junto em diversidade, mas não em Conjunto; Desafio Cultural e Linguístico (busca de ressocialização, entre 
estudantes Surdos diante das demandas de comunicação); Processo comunicativo emissor/receptor (Professor ouvinte e estudantes Surdos) 
em processo, mas ainda sem clareza e objetivo; Falta de Intérpretes ou Departamento de Intérpretes Acadêmicos; Em busca de Interlocução 

Acadêmica e Complementações; 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 
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Conforme o processo de território e territorialização educacionais de estudantes 

Surdos, exposto anteriormente, como uma retrospectiva itinerária, histórica, econômica, 

política, linguística, social e cultural nos fez perceber que nem todos tiveram o mesmo 

ponto de partida e ponto de chegada, pois de acordo com a estrutura e conjuntura de 

mentalidade social e cultural, foram inseridos nos moldes educacionais a seu tempo. 

A experiência vivida pelos estudantes Surdos nos diferentes âmbitos educativos, 

não só nos mostrou o processo de território e territorialização educacionais, mas 

também trouxe preocupação quanto à necessidade da presença de Surd@s Professores 

nesses contextos. 

No esquema apresentado, anteriormente, pudemos perceber que em território de 

educação escolar especial, o processo inicial está nos moldes da “deficiência”, sob a 

ótica normativa, na qual o Surdo se encontrava em invisibilidade. Daí o porquê de, neste 

ambiente, Surd@s Professores não serem considerados em perfil de ensino. Pois, 

historicamente, a educação dos “deficientes” ocupou mais a área dos médicos e 

“especialistas” do que, propriamente, da pedagogia, pela prática dos professores.  

Como o pensamento contextual, em aspecto social, tem considerado o ser 

perfeito, como o ideal, a mutilação induz certos comportamentos e relações sociais 

idealizados que prejudicam tanto a afirmação de identidades como o sentimento de 

pertencimento. Por isso, nesse território, é raridade ter Surd@s Professores, pois a 

condição era de “auxiliar” dos “profissionais técnicos”, estes sim, com a tarefa de 

promover um atendimento “multidisciplinar” aos “deficientes e/ou portadores de 

deficiências”. Percebemos aqui que a função de auxiliar tinha “valor” secundário ou 

apenas de apoio. Nesse contexto, o aspecto linguístico pelo próprio Surd@s Professores 

em compartilhamento não ocorria de modo livre e espontâneo, mesmo que houvesse 

controvérsias ou opiniões contrárias. 

Observamos que em época de educação especial, ainda prevalecia o estigma 

negativo sobre a presença de Surd@s Professores em prática de ensino. Nessa direção e, 

por conta dos “distúrbios de audição e de linguagem” os Surdos são 

“impossibilitados de exercer adequadamente a sua profissão”. Pois, estavam em 

processo de desigualdades de condições para com os ouvintes. Portanto, “o surdo que 
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desejasse se formar professor de surdo era impedido segundo essa deliberação” 

(ROCHA, 2008, p. 112).   

Percebemos que embora as deliberações, por meio do “Ministério da Educação 

e da Cultura promovesse e incentivasse atividades em todo território nacional, 

buscando proporcionar a atualização e o aperfeiçoamento do professor 

especializado”, isso não era extendidos aos Surdos para o exercício da prática 

educativa, pois já estavam excluídos desse processo.  

Não é por acaso que retomamos aqui a situação do Surdo Professor Geraldo 

Cavalcante, que “alguns anos antes, o (...) já vinha defendendo a participação de surdos 

no ensino de outros surdos” (ROCHA, 2008, p. 112). Aqui, buscamos deixar registrado, 

como um legado histórico e educacional, a atitude legítima do Surdo Professor 

Cavalcante, em querer visibilizar a prática de ensino em aspectos de Surdos para Surdos 

e em benefício das gerações ulteriores.  

 Em se tratando de território de educação escolar inclusiva, vamos percer que no 

processo de comunicabilidade de inclusão, ainda prevalecia a formação voltada aos 

estudantes ouvintes e não ao público Surdo. Uma vez que o perfil de professor ainda 

estava pautado, incontestavelmente, pela presença do professor ouvinte. Portanto, não 

há como imaginar em contexto inclusivo o perfil de Surd@s Professores com suas 

práticas de ensino e de valorização cultural linguística, pelo trabalho educativo. 

 Considerando a ação emancipadora pretendida para legitimar a presença de 

Surd@s Professores em Território de Educacional Escolar de Surdos, de modo a 

permitir a reterritorialização, a busca de afirmação na escola bilíngue, junto com seus 

pares em legitimidade cultural no processo linguístico compartilhado, ganhou força. 

Torna-se importante trazer luz e saber como ocorreu a transformação que 

possibilitou Territorialização Institucional de Ensino de Surdos, um processo que tomou 

força devido ao significativo aumento nos embates educacionais para Surdos. 

 Oportuno observarmos a atuação de Surd@s Professores no 

Território/Territorialização Escolar de Surdos, que ainda há uma atuação não resolvida e 

contemplada, que precisa ser solucionada o mais depressa possível pois, se isso não for 

levado à efeito perder-se-á todo o contexto histórico que legitima a causa e Surd@s 
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Professores correm o risco de, com o passar dos anos, sofrerem ostracismo cultural, 

com reflexo prejudicial ao exercício da prática, irreversível.  

Diante dessas condicionantes os pesquisadores acadêmicos acabam por olharem 

de forma desprestigiada todo o processo de ensino desses Surd@s Professores, seja na 

questão pedagógica, seja na prática de ensino, seja na ausência de multimodalidades de 

recursos, etc.. Nesse sentido, como analisar tudo isso em um território que ainda se 

apresenta de modo recente? Por isso, Surd@sProfessores estão em busca da valorização 

pelo trabalho no que ensina, antes que a história os engula.  

A questão máxima está me compreender o perfil de Surd@s Professores, 

enquanto categoria de Identidades como trabalho valorativo, no que ensina, para depois 

que readequar sua presentificação nos territórios educacionais, em conquista e 

valorização, expormos suas práticas.  

Se considerarmos o ingresso de Surd@s Professores em contexto educativo, 

vamos perceber oscilações no processo de escolarização para acompanhar um estudante 

se formando do zero ao terceiro ano de ensino. Além da falta de regras normativas para 

legitimar por meio de concurso, Surd@s Professores em esfera pública. Diferentemente 

da cultura ouvinte que, desde muito tempo, questiona, reinterpreta e resignifica a prática 

de ensino do professor. Daí vem todo o processo desenvolvido para melhorar a prática 

dos professores ouvintes. Coisa que Surd@s Professores, não tiveram. 

Construímos uma visão ampla de como era a economia, a vida cotidiana e a 

presentificação em ambiente educativo, dos Surdos. Por isso, elencamos nessa obra 

território educativo pelas ações de Surd@s Professores com objetivo de compreender a 

categoria enquanto Identidades pelo trabalho de ensino que exerce em processo 

linguístico de modo a ser visibilizado, valorizado e não julgado, subjugado e 

desprestigiado, em todo seu percurso. 

Em território/territorialização de ensino Superior, vamos perceber que a entrada 

de Surd@s Professores em sentido de reterritorialização, ainda está sob as 

condicionantes dos malabarismos políticos, linguísticos e das práticas educativas 

advinda de forma desnivelada. Por isso precisamos como isso se processa em ambiente 

acadêmico em atenção aos Indivíduos/Sujeitos Surdos.  
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No que diz respeito ao Ensino Superior, Flaviane Reis (2015) em sua obra: A 

Docência na Educação Superior: Narrativas das Diferenças Políticas de Sujeitos Surdos 

destaca que as diferenças culturais e o poder estabelecido, com a presença de 

“professores Surdos na Educação Superior”, gera um “mal estar” e, ao mesmo tempo, 

embate que “perpassar pelas praticas de resistência”.  

Assim, se a relação de poder está intrinsecamente estabelecida no aspecto 

cultural, Reis (2015) questiona para saber, como fica a construção de “suas narrativas de 

professores Surdos na Educação Superior?” É nessa direção que autora, apresenta 

“mapeamento de narrativas de professores Surdos na Educação Superior”, destacando 

suas “condições iniciais de angústia, dúvida e dificuldade”. O intuito está considerar a 

presentificação desses professores, como de “vital importância para confirmar o valor 

do reconhecimento cultural e linguístico como estratégia de novas políticas para as 

estrutura das relações de poder no contexto universitário”.  

 Destarte, Reis (2015), considera que a subjetividade transcende por meio dos 

incômodos da realidade vivenciada no Ensino Superior e nessa direção gera uma 

política de força, engajamento. Portanto, é uma “identidade surda que pode mostrar na 

Educação Superior, a partir do momento que nós, professores surdos fazemos 

rompimento” com o conservadorismo histórico, para uma nova “construção de ser 

professor surdo na Educação Superior”. 

 Daí, considerar uma “política dos professores surdos, uma nova posição que 

enfatiza as nossas relações de poder, a nossa resistência, a nossa intelectualidade, a 

nossa negociação no espaço do Ensino Superior ao reconhecer da nossa diferença” 

(REIS, 2015, p. 100). 

 Desse modo, o Ensino Superior, conforme os relatos apresentados por Reis 

(2015) se tornará um espaço político, de questionamentos e, sobretudo, de estratégias 

para o enfrentamento das redes de poderes travadas, assim, em produções e atuações 

acadêmicas, pelo conhecimento adquirido, socializados por esses trabalhadores 

educativos como contribuição para novos valores na formação de educadores. 

 Oportuno destacar que uma das entrevistas trazida por Reis (2015), embora o 

intuito fosse alcançar espaços de trabalho no Ensino Superior, ainda há uma dicotomia 
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na ocupação do espaço público/privado sobre essa realidade. Vejamos a seguinte 

afirmação:  

 

Na verdade, os professores surdos começaram a trabalhar no Ensino Superior 
(Público) depois do Decreto n. 5.626. Mas antes, por causa da Lei n. 10.436 
que diz da inclusão da disciplina (Libras nas Licenciaturas) algumas 
faculdades particulares no Brasil começaram a contratar professores surdos, 
por exemplo, eu comecei em 2004/2005 antes do Decreto, mas o grande bum 
foi após o Decreto. 

 

  Observamos que a afirmação colocada traz consistência ao que propomos em 

nossa obra, que é a categoria Surd@s Professores pelo trabalho, porque, apesar de 

apresentar um cenário onde ocorreu o “ingresso de professores Surdos”, nos espaços 

educativos, vemos que isso além de ser muito recente, ainda não há o reconhecimento 

desse conceito quanto ao exercício da prática educativa.  

Ademais, se confirma que a presença desses trabalhadores, em instituições 

particulares no Ensino Superior, ocorre apenas para o ensino de Libras, nas 

licenciaturas. O que se confirma ser incipiente em processo de visibilidade de sua 

presença em campo acadêmico no Ensino Superior público. 

 Dentro deste contexto, tanto aqueles que são sinalizados quanto os oralizados, 

precisam digladiar por seus direitos e por aceitação. Além disso, o que define certa 

diferença, entre esses dois grupos, diz respeito à presença/ausência de intérpretes para 

mediar à comunicação.  

 

Art. 4º A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do 
ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser 
realizada em nível superior, em curso de graduação de licenciatura plena em 
Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda língua. 
Parágrafo único. As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação 
previstos no caput (Decreto: 5.626/2005). 

 

Embora tenhamos o decreto 5.626 de 2005 que oficializa a Lei 10.436 de 2002 e 

trate da importância da Libras e do curso de formação, o grande problema, em território 

de Ensino Superior, está em considerar Surd@s Professores como se fossem uma 



234  

espécie de “dicionário ambulante”24 de Libras, ou seja, trazer aquela ideia de que por ser 

Surdos já traz subtendido em sua personalidade todo o sinalário a ser compartilhado. No 

entanto esse olhar dicotimizado tende a desconsiderar que essa comunicação não pode 

ser fragmentada “feitas de palavras, de sinais ao vento”, pois é necessário contextualizar 

o sinalário, valortizar o Indivíduo/Sujeito pelo trabalho no universo cultural e 

linguistico a qual faz parte, sobretudo as diveras formações de ensino que carregam 

consigo. Assim, sendo, como consequência, vamos perceber o quanto isso limita a 

mobilidade de trabalho em outros cursos ou formações. 

Os paradigmas tradicionalistas do Ensino Superior, vão sendo moldados a 

medida que os cursos de Licenciatura e das demais áreas vão estabelecendo 

legitimidade à demanda Surda para sua formação e exercício de trabalho. Portanto, é 

preciso valorizar e respeitar as Identidades de Surd@s Professores enquanto categoria 

de trabalho e o Processo Linguístico; considerar que a diversidade de formação qualifica 

Surd@s Professores a ministrarem em outras áreas de conhecimento. 

Diante do exposto e para consubstanciar o que trazemos em nosso estudo, 

apresentamos, a seguir, o esquema onde identificamos o Processo de Território e 

Territorialização Educacionais de Surd@s Professores, pois, acreditamos que isso 

trará sentido e significado quanto a presentificação desses trabalhadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
24 Fizemos mensão a esse termo em refeência a autora: Sonia Regina Nascimento de Oliveira (2014, p 
113), que nos explica que ao retratar o contexto educativo de “professores Surdos”, “nas escolas onde 
atuam, na maioria das vezes, são procurados somente quando há necessidade de resolver alguma questão 
que foge ao conhecimento dos ouvintes. Enfrentam os desafios propostos e ocupam os lugares que lhe são 
designados nas escolas contribuindo para a educação dos surdos, mesmo que na condição de subalternos, 
assumindo um papel de auxiliar de professores ouvintes. O fato é evidenciado nas entrevistas efetuadas 
com todos os participantes, mostrando claramente que os professores surdos são tratados como 
dicionários ambulantes”. 
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 ESQUEMATIZAÇÃO 2 

PROCESSO DE TERRITÓRIO E TERRITORIALIZAÇÃO EDUCACIONAIS DE SURD@S PROFESSORES 

 

SURD@S PROFESSORES EM TERRITÓRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL 

Território Inicial: Surd@s Professores, não eram considerados em perfil de ensino; Historicamente, a educação dos “deficientes” ocupou 
mais os médicos e “especialistas” do que propriamente aos professores; Idealizados sob o aspecto do imperfeito que prejudica a afirmação de 
identidades como o sentimento de pertencimento; Visto apenas como “auxiliares” dos “profissionais técnicos” para atendimento 
“multidisciplinar” aos “deficientes e/ou portadores de deficiências”.  

SURD@S PROFESSORES EM TERRITÓRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INCLUSIVA  

Território: Nos moldes das “Diferenças/Diversidades”; não havia a presença de Surd@s Professores para as atuações em escola de inclusão 
em aspecto cultural e linguístico próprio aos Surdos. Até porque, o perfil de professor considerado, nessas condicionantes, era o perfil do 
professor ouvinte. 

SURD@S PROFESSORES EM TERRITÓRIO/TERRITORIALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR DE SURDOS 

Reterritorialização (entrada): Junto e em Conjunto, nos moldes de Surd@s Professores, como processo de experiência de vida e escolha 
do trabalho que exerce em atuação para o ensino; Surd@s Professores, junto com seus pares, legitimidade Cultural em processo linguístico 
compartilhado em ambiente escolar. 

SURD@S PROFESSORES EM TERRITÓRIO/TERRITORIALIZAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

Reterritorialização (entrada): Junto, porém em digladiação no processo linguístico; A maioria, de Surd@s Professores, atua apenas em curso 
de licenciatura, em disciplina de Libras; Falta considerar a diversidade de formação em outras áreas de conhecimento; Portanto, é preciso 
valorizar e respeitar as Identidades de Surd@s Professores enquanto categoria de trabalho e o Processo Linguístico; 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 
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Após compreensão da trajetória, ou seja, do Processo de Território e 

Territorialização Educacionais de Surd@s Professores, em diversos territórios, 

pudemos reinterpretar os territórios em territorializações em processo de consciência de 

Surd@s Professores e da importância de se valorizar o trabalho educativo. Além disso, 

a prática pedagógica se apresenta como perspectiva diante da estrutura e conjuntura em 

que território/territorialização, Surd@s Professores, estão inseridos o exercercício 

laboral. 

Assim, apartir daqui, iremos delinear a Presentificação de Surd@s Professores 

sintetizando, os objetivos, as perspectivas e as consequências, da presença ou não desses 

trabalhadores em cada um dos territórios educativos, abordados em análise contextual. 
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 ESQUEMATIZAÇÃO 3 

PRESENTIFICAÇÃO DE SURD@S PROFESSORES:  

QUAL TERRITÓRIO EM TERRITORIALIZAÇÃO? 

EDUCAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL 

 

EDUCAÇÃO ESCOLAR 
INCLUSIVA 

* Superar a velha mentalidade: classes 
especiais como verdadeiros “depósitos” 
dos indesejáveis da escola; 
* Transformar a prática pedagógica e 
identificar as necessidades e perspectivas 
educativas dos estudantes; 

*Processo de ensino-aprendizagem por 
meio de vários recursos pedagógicos e 
linguísticos; 
*Valorização Linguística e de linguagem 
respeitando as limitações e superações de 
cada estudante; 

* Em sentido mais concreto, do 
território, à apropriação subjetiva e/ou 
cultural simbólica nas relações 
humanas se estabelecem e se 
manifestam para a territorialização; 

*Desafio linguístico como “único 
modelo institucional” que busca 
criar/recriar repertório cultural-
linguístico compartilhado; 
* Ação conscientizadora para 
resignificar a realidade educativa nas 
políticas educacionais-linguísticas; 

  

EDUCAÇÃO ESCOLAR  

BILÍNGUE DE SURDOS 

 
EDUCAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

* Dar sentido linguístico aos estudantes;  
*Intensificar o aporte Institucional e 
Social; 
*A territorialização como ação desses 
atores ativos e não apenas como figuras 
decorativas em um palco, no âmbito 
cultural, político e linguístico; 
 *Construção pedagógica e prática de 
ensino pela valorização do seu trabalho; 
*Conhecimento linguístico não somente 
no uso da Libras, mas diversificado: uso 
do português e outras aprendizagens de 
línguas por meio das 
trasndisciplinaridade. 

 *O território em si não é isolado, mas 
movido pela ação e conscientização 
linguística dos Indivíduos/Sujeitos com 
a base material; 
*Surd@s Professores em formação de 
formadores busca, incessantemente, 
pautar a realidade linguística e 
educativa, à luz de discussões da teoria 
critica, da construção de conhecimento 
em perspectiva de transformação social.  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 
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 Embora, as identidades de Surd@s Professores, enquanto categorias pelo 

trabalho em territórios e territorializações, sejam representadas em seu valor máximo, a 

prática pedagógica, só será reconhecida, de fato, por meio da valorização pelo trabalho 

exercido. Assim, a nosso ver, apresentamos a seguir dois modos que nos permitirá 

compreender a categoria trabalho: uma pelo território e outra pela territorialização.  

 

 ESQUEMATIZAÇÃO 4  

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 
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 ESQUEMATIZAÇÃO 5 
 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 
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 Portanto, é preciso levar em conta as condicionantes do que a instituição requer 

em hierarquia, competitividade, instabilidade, normas e condutas, como manutenção do 

sistema, para se compreender como território educativo está ou não reproduzindo as 

limitações ofertadas aos Indivíduos Surd@s Professores pelo trabalho educativo.  

A presença desses Sujeitos, Surd@s Professores, em territorialização, se 

estabelece enquanto manifestação de luta e de resistência para uma nova construção 

social, pelo trabalho, no desenvolvimento linguístico por meio do processo educativo de 

modo a fortalecer tanto o aspecto cultural quanto o político.      

Assim, como estão constituídos os territórios/territorializazação abordados, 

fomos tocados pela a necessidade de levar a efeito maior aprofundamento sobre a 

constituição de fronteira visíveis e/ou invisíveis que flutuam entre esses territórios 

compartilhados. Não apenas como aporte reflexivo, mas em processo libertário e 

libertador, do Sujeito Surdo. 
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2. FRONTEIRAS  

 

Em deslocamento de território ou da identidade em busca do pertencimento, 

parece haver certa divisão da vida pessoal do Indivíduo/Sujeito, em que o subjetivismo 

não se apresenta como indiferente, ao espaço em que está inserido. Resta perguntar: se 

há conflito de espaço, até que ponto ele se estabelece, com característica de Fronteiras?  

 Ainda no percurso, vimos o conceito de território que foi se constituindo por 

meio das presentificações de Indivíduos/Sujeitos. Destarte, como podemos compreender 

a questão de fronteiras, onde há Indivíduos/Sujeitos e suas relações? Para maior 

clarificação, desse conceito/categoria: fronteiras, vamos nos apropriar dos escritos de: 

Henk van Houtum (2001; 2002; 2011) e Ton van Naerssen (2002), José de Sousa 

Martins (2019), Madalena Klein e Márcia Lise Lunardi (2006), 

Considerar o espaço puro é não compreender as mudanças temporais que ao 

longo do processo histórico dos Indivíduos/Sujeitos nas relações e significações de cada 

ser o vão moldando ou (re) significando.  

Há por um lado, acirramento de fronteiras invisíveis por meio: dos discursos, das 

posturas nos tratamentos com os outros em relativa afetividade e da não percepção das 

diferenças em compartilhamento linguístico-cultural no mesmo espaço. Por outro, há 

deterioração dessas fronteiras por meio de: reivindicações de conhecimento e atuação de 

ensino no sentido de alcançar a consciência coletiva, e também na exploração de 

participações em compartilhamento nas diferenças para a igualdade plena e dignidade 

humana. 

As diferenças coexistentes no mesmo espaço requerem, por assim dizer, 

reflexões duradouras para a nossa prática de atuação enquanto pessoa nas relações e 

inter-relações, desmitificações para identificarmos as possibilidades de assegurar as 

identidades de Indivíduos/Sujeitos em processos culturais linguísticos, sem excluir ou 

limitar fronteiras.  
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 O OUTRO COMO UM SEMI-ESTRANGEIRO, UM MARGINALIZADO, 

EM HATOUM 

 

Além de traçarmos o território, enquanto espaço de vivências e convivência, 

torna-se oportuna um olhar para além das fronteiras culturais e linguísticas porque, 

segundo Hatoum (2001; 2002; 2011), isso diz respeito à prática de alteridade entre nós e 

eles, uma exigência da nossa constante consciência crítica dos processos.       

 Neste contexto, fronteirístico, podemos considerar os Indivíduos/Sujeitos que 

são abalizados como os desajustados em status, concepção econômica, pela ótica 

política e/ou até mesmo em processo discursivo que se faz presente nas relações 

humanas na concepção espacial na/entre fronteiras. 

Diante da realidade posta, indagamo-nos até que ponto há possibilidade de 

corrosão desse fronteirísmo invisível para se atender aos aspectos culturais, de 

identidades e linguísticos dos envolvidos, principalmente, em ensino-aprendizagem? É 

justamente neste contexto que o debate se acirra em diferentes óticas. 

Em semelhante direção, não podemos negar o bem-estar de garantia linguística e 

cultural dos Indivíduos/Sujeitos, mas é preciso que seja garantida a igualdade 

substantivada e de plenos direitos na geopolítica linguística que se manifesta em 

diversos territórios; por exemplo, na sala de aula em que os Indivíduos/Sujeitos se 

encontram. Daí a importância dos processos de organizações e entrelaçamento das 

relações de convivência para o ensino-aprendizagem com mobilidade linguística. 

 Se o desafio está posto, então, como impedir essa imobilidade? Qual o caminho 

da resistência, de luta para a corrosão dessas fronteiras existenciais?  Acreditamos que o 

despertar do lugar em que está inserido, quando da aquisição da consciência crítica 

possibilita, de fato, legitimidade da atuação de atividade prática, enquanto mobilidade, 

em entrelaçamentos culturais linguísticos. 

 Torna-se oportuno por meio dos movimentos e articulações sociais, entender a 

diferenciação do uso que se faz do espaço, por exemplo: em contexto escolar de 

aprendizagem. É preciso buscar a ruptura “desse acordo implícito” Houtum e Naerssen, 
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(2002), regulador da mobilidade, construtor de olhares depreciativos e desprezadores de 

segmentos considerados minoritários. Dessa forma, contribuirá para a valorização das 

pessoas em processo de mobilidade construtiva e reprodutiva de novas ações de modo a 

corroer as fronteiras existentes. 

 Interessante destacarmos que em contexto de inclusão/exclusão as fronteiras 

estão presentes porque enquanto há destaque de uma cultura, a outra é empurrada para o 

esquecimento, em processo linguístico. Portanto ao reproduzir os problemas sociais e 

culturais entre os Indivíduos, tenta homogeneizar a igualdade de respeito, mas na 

verdade, segundo Hatoum (2002) está tratando o outro como um semi-estrangeiro, um 

marginalizado, em processo político da limpeza do outro. Isso, de forma direta ou 

indireta, acirra uma subcultura no tratamento com o outro.  

 Embora haja caminhos para se buscar um novo espaço o que não pode acontecer 

são os paradoxos que as fronteiras vêm expondo, para, no dizer de Hatoum & 

Langendijk (2001), “apagar territorialidade e identidades”. O processo de fronteira 

assim como podemos chamar de invisível, seja em instituições ou escolar 

moldou/moldaram em seu próprio apagamento do território e de identidades. Portanto é 

preciso pensar esse território de identidades como uma coesão de compreensão em 

práticas cotidianas.  

 Nas relações de convivência, dependendo da instituição, as fronteiras se 

estabelecem à medida que se desconsidera o outro ou que aquele que é conhecido passa 

a ser desconhecido nessa convivência de espaço do “eu” e o “outro”, “pelo incômodo 

algumas políticas de identidade ideológica retórica do chamado "mundo livre", a 

purificação de "elementos indesejáveis" (HOUTUM; NAERSSEN, 2002, p. 127)25. 

Evidentemente, em espaço de relações em que não se legitima as diferenças, em 

processo de reconhecimento pode ocorrer a colonização do outro. Portanto é preciso 

fortalecer o espaço com novas reivindicações a fim de não ficar subordinado 

ideologicamente a um determinado ordenamento, ou seja, um convite à mobilidade para 

                                                        
25 Versão original: by the bothersome rhetorical ideological identity politics of the so-called ‘free world’, 
the putification of ‘unwamted elements’. 
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novas possibilidades, um "descobrir" ou "provar" mais desses "tesouros" reivindicados e 

protegidos” (HOUTUM; NAERSSEN, 2002, p. 128)26.  

Hatoum (2002), nos ajuda a compreender como as fronteiras territoriais são 

usadas como marcação da diferença, fato que se manifesta nas diversas instituições em 

seus posicionamentos político, institucional. Assim, aqueles que carecem de 

legitimidade, buscam por meio desses espaços, recriarem desempenhos como legado 

histórico e linguístico.       

Essa tendência conservadora, segundo Houtoum (2001; 2011) “impede um 

debate aberto sobre a abertura das fronteiras para reinscrição da identidade”. Essa 

remigração não diz respeito somente ao único Indivíduo/Sujeito, mas à coletividade 

como base ativa para desempenhar determinada função histórica e dar sentido e 

significado, uma mobilidade atual, uma nova objetivação para reestruturação do espaço, 

“seu significado e influência” (HOUTUM, 2011, p. 50)27. 

Quer queiramos ou não, fronteira sempre apresenta seu caráter ideológico pelo 

seu fenômeno histórico e social, seja por alguma objetividade que tende a fundamentar 

ou legitimar um segmento social, econômico e político seja enquanto representatividade 

para reforçar e reproduzir uma imagem limitada do todo. Ademais, essa força 

ideológica, determina o grau de importância da proteção e manutenção de fronteira 

naquele espaço. Neste sentido reforça a diferenças. Pois, “(...) quanto mais forte 

ideologicamente se acredita na utilidade e importância da proteção do que é visto como 

próprio, maior a diferença é feita pela fronteira” (HOUTUM, 2011, p. 51).  

Notemos que não existe espaço vazio, portanto, não há neutralidade, mas a cada 

território composto pelos Indivíduos/Sujeitos estão presentes também, o caráter 

ideológico e as complexidades de convivência em resistência-expandir a consciência de 

modo que o processo linguístico, em suas variações, se estabelece como forma de 

representar as convivências democráticas. 

 Nesse espaço de convivência de pessoas, de quais Indivíduos/Sujeitos estamos 

falando e como são tratados? O estrangeirismo se faz presente na medida em que o 

                                                        
26 Versão original: ‘discover’ or ‘taste’ more of these self-claimed and protected ‘treasures’.   
27 Versão original: “its meaning and influence”.  
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repertório linguístico é ocultado, como forma de sobrevivência. Na mesma direção, as 

fronteiras e os tipos de domínio estão instrumentalizados para (de) simbolizar a pessoa, 

numa contra tradição cultural, sob o viés do não saber fazer e ser incapaz de fazer, 

desconsiderar quaisquer possibilidades, dessa pessoa, enquanto trabalhador, preencher 

esse vazio, esse espaço de direto, para desempenhar sua prática. 

Metaforicamente, à medida que fechamos o nosso olhar para não 

compreendermos o outro, é como se criássemos novas fronteiras. Por outro lado, 

quando percebemos este reflexo, que é real expresso nas diferenças, nas diversidades 

culturais-linguísticas compreenderemos que este processo globalizado, ao qual estamos 

inseridos, se reproduz em diversos lugares. No dizer de Houtum (2011), reproduzindo 

“maior o desconforto e a incerteza”. 

Finalmente, Houtum (2011) sinaliza que o Sujeito precisa ter um 

posicionamento e ousadia por meio de manifestações individuais e coletivas, um desejo 

de experimentar e viver a liberdade pessoal apesar do desconhecido, do não rotineiro. 

Consequentemente, suas ações contribuirão para novos avanços e novos olhares com 

possibilidades para modificação da sua realidade prática, de forma relevante.   

 

 A DEGRADAÇÃO DO OUTRO, EM MARTINS 

 

Em seus escritos, Martins (2019) aborda o conceito de fronteira como espaço de 

presentificação de Indivíduos/Sujeitos em seus aspectos civilizatório, espacial, cultural, 

étnico, sob o viés da degradação do outro e dos desafios interpretativos na relação de 

condição humana. Pois, nessa fronteira do humano “o outro é degradado para, desse 

modo, viabilizar a existência de quem o domina, subjuga e explora” (MARTINS, 2019, 

p. 10-11). 

Aqui, Martins (2019) apresenta as particularidades dessa pluralidade da 

fronteira, a confrontação da linha que afasta cultura/natureza e a incerteza dela 

resultante. Ademais o autor acrescenta que a compreensão dos acontecimentos e a 

consciência social do sujeito, de que é protagonista e da conjuntura em que faz parte, 
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faz o embate se ausentar de seus ocultamentos ideológicos e ganhar transparência e 

eficácia crítica na sua vida cotidiana.  

 Nesse sentido, Martins (2019) enfatiza que a compreensão do contexto será 

possível a medida que os protagonistas se comprometem para descortinar os novos 

sentidos da vida resultantes das mudanças sociais que compartilharam com a ampliação 

da fronteira. Portanto, esse cenário, põe em confronto visões de mundo, de 

subjetividade e definições do outro onde a diversidade de concepções do gênero 

humano se estabelece. 

 Por conseguinte, distante de ser o território do novo e da inovação, a fronteira se 

revela o lugar de ressurgimento da caracterização do ranço mais estúpido, que se 

estende à sociedade como um todo, por suas práticas conservadoras e cerceadoras de 

transformações sociais em prol da sociabilização libertária do Indivíduo/Sujeito.  

Diante desse ambiente claustrofóbico da hipocrisia convencional, é impossível 

conviver sem tomar sobre si a radicalidade do confronto que define a situação social da 

fronteira. Por isso não podemos, no dizer de Martins, nos “deixar cercar por 

indefinições e ambiguidades, para ficar bem com todas as partes envolvidas” 

(MARTINS, 2019, p. 16-17). 

É em decorrência desse cenário de situações conflitivas, localizado na fronteira 

linguística, que entendemos ser extremamente significativo e necessário refletirmos 

sobre as Identidade(s) Linguística(s) nessa conjuntura de território e fronteiras. 

 

 HATOUM, MARTINS, KLEIN & LUNARDI CONTRIBUTOS À 

COMPREENSÃO DA SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM SURD@S 

PROFESSORES, EM FRONTEIRAS  

 

Os escritos de Hatoum consubstanciam nosso objeto de estudo para entendermos 

como as fronteiras territoriais se interpõem quando a cultura hegemônica, como 

marcação da diferença, se manifesta nas diversas instituições de ensino nas quais 

Surd@s Professores estão presentes. Isso porque, essa prática conservadora impede um 

debate sobre a reinscrição de identidades desses trabalhadores. Ademais, nessas 
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instituições, a prática escolar, pensando a sala de aula, é terreno fértil onde a fronteira 

linguística e seus significados e influências, se manifestam.  

Nesse sentido, dependendo dos lócus de quem se faz presente, há, por assim 

dizer, controle cultural-linguístico para com o outro. Pois, se a escola espelha a postura 

dos que a compõem, numa espécie de poder territorial linguístico, podemos dizer que, 

ela poderá se instrumentalizada como um terreno fértil para reprodução de uma 

realidade inventada para demonizar o outro, o apartado, o “estrangeiro”. 

Portanto, o estrangeirismo Surdo se faz presente na medida em que seu 

repertório linguístico e seu caráter enquanto identidade são ocultados, como forma de 

sobrevivência. Na mesma direção, as fronteiras e os tipos de domínio estão 

instrumentalizados para (des)simbolizar a pessoa Surda, em contradição cultural, sob o 

viés do não saber fazer e ser incapaz de fazer. Neste sentido, tende a desconsiderar 

quaisquer possibilidades, dessa pessoa, enquanto trabalhador, preencher esse vazio, esse 

espaço de direto, para desempenhar sua prática. 

Assim sendo, os estudos de Hatoum (2001; 2002; 2011) e Naerssen (2002), 

fortalecem os anseios de nossa obra ao sinalizar sobre a importância do 

Indivíduo/Sujeito ter um posicionamento e ousadia por meio de manifestações 

individuais ou coletivas, um desejo de experimentar e viver a liberdade pessoal apesar 

do desconhecido, do não-rotineiro. 

 Daí, entendermos Surd@s Professores, enquanto co-construtores de uma nova 

realidade educacional e escolar, de forma relevante em presentificação desses 

Indivíduos/Sujeitos, em seus aspectos: civilizatório, espacial, cultural, étnico. Onde sua 

presença, segundo Martins (2019), ainda se processa sob o viés da fronteira da 

degradação do outro e dos desafios interpretativos na relação de condição humana que 

põe em confronto, visões de mundo, de subjetividade e definições do outro e onde a 

diversidade de concepções do gênero humano, se estabelece. 

Por isso, em Martins (2019) nos valemos da metáfora do ambiente 

claustrofóbico da hipocrisia convencional para entendermos como se estabelecem 

fronteiras de desarticulação da presença de trabalhadores, Surd@s Professores. Nesse 

sentido entendemos ser impossível conviver sem tomar sobre si a radicalidade do 
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confronto que define a situação social da fronteira. Por isso não podemos, no dizer de 

Martins, nos “deixar cercar por indefinições e ambiguidades, para ficar bem com todas 

as partes envolvidas” (MARTINS, 2019, p. 16-17). 

Seguimos nossa observação acreditando que o resultado do interminável 

movimento de avanço que tem sido mediado por meio da tensão dos opostos, em busca 

de afirmação enquanto identidade e territorial - a presença dessas etapas fronteiriças, 

positivas ou negativas, que esperamos ser integradas em uma verdade mais elevada -, é 

essencial ao desenvolvimento do Indivíduo/Sujeito sobre o coletivo e sobre si mesmo.  

Isso nos remete aos estudos trazidos no artigo “Surdez: um território de 

fronteira”, onde as autoras Madalena Klein e Márcia Lise Lunardi (2006), buscam 

compreender a Surdez a partir da mistura, das fronteiras, compostas por “diferentes 

constituições de sujeitos e culturas”, o que elas vão chamar de hibridismo cultural. 

Dessa forma, a não cristalização da cultura é que traz um entendimento híbrido. Pois, 

não existe a unicidade em território, mas território de lutas, um espaço de conflitos de 

identidades e de culturas, do Indivíduo/Sujeito Surdo. Daí, necessitarmos um olhar lato 

para reinterpretação e decodificação desse labirinto de significados. 

Nesse ponto, para decifrarmos o labirinto de significados, necessitamos 

empreender uma jornada discursiva e embate teórico para que possamos, de fato, 

identificar os espaços de fronteiras Surdas em movimento de culturas e de identidades 

Surdas em que a cultura Surda não pode ser vista como um recorte somente no uso da 

Língua de Sinais, Libras, mas em forma autêntica, para a não cristalização como único 

fator no entendimento da surdez. Por isso é necessário compreender a hibridização por 

meio de interações e contatos com Surdos e/ou ouvintes e interpretar as diferenças e 

alteridade nessas relações. 

 Portanto, as “identidades de fronteiras, constituídas nos espaços intersubjetivos 

de tradução cultural”, não são pureza de cultura, mas fruto das variadas experiências em 

que as diferenças se mesclam e vão se configurando e reconfigurando nas relações de 

poder. Isto porque as identidades se insere na multiplicidade cultural dos espaços 

linguísticos e das diferentes posições do sujeito, em seu modo de ser, nesse território 

existencial.  
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Portanto, para as autoras, o território existencial é onde os afetos, o jeito de se 

relacionar com pessoas, o modo de ser, de sentir as mensagens verbais ou visuais, 

contribuem como referências para o Sujeito Surdo, enquanto Indivíduo de si mesmo 

para as relações. Nessa direção, o Sujeito vai se constituindo enquanto Indivíduo em 

seus valores cognitivos e de vivência cotidiana como referência ao contexto em que está 

inserido para que a produção de enunciado tenha sentido. 

 Entretanto, quando se trata das presenças de Surdos e ouvintes, juntos, Klein e 

Lunardi (2006), enfatizam que, longe de enquadrar essa temática em um “juízo de 

valor” pessoal, do certo ou do errado, consideram importante problematizá-la e 

confrontá-las, sob o viés dos “territórios contestados”, para entendimento de que as 

identidades não são fixas, mas sim "móveis, fragmentadas e híbridas”. 

 Para maior conscientização desse hibridismo também em âmbito escolar, o 

próprio currículo escolar, enquanto disciplina de conteúdo, de cultura e de políticas 

linguísticas, necessita direcionar as diferentes formas e modos de evolver a prática 

educativa. Desse modo, para Klein e Lunardi (2006, p. 21), “só é possível se pensarmos 

a escola como um espaço de fronteiras, onde não há demarcação de início e fim, mas 

mesclas e hibridismo”. 

 No envolvimento escolar, para Klein e Lunardi (2006), um espaço 

descentralizado, é possível historicizar culturas Surdas e culturas ouvintes sem 

sobreposição de uma em relação à outra, em conjuntura das diferenças. Nessa direção as 

autoras consideram que esse espaço deve ser de resignificações e reorganizações 

culturais que se cruzam em identidades e não uma fixação de um só lugar. 

Para Klein e Lunardi (2006), há que se considerar que em espaço de 

convivência, as identidades vão se configurando por meio de múltiplos repertórios; 

porém, as autoras reconhecem que ainda há incertezas, dúvidas e inseguranças porque 

essas fronteiras podem se deslocar ou fragilizar a própria fixação de cultura do 

Indivíduo. Nessa direção, para não sermos engolidos pela areia movediça da 

instabilidade, precisamos estar atentos para saber o que é estabilidade e o que é 

hibridismo, em realidade cotidiana. 

Se os Indivíduos/Sujeitos se apropriam de múltiplos repertórios nas relações e 

nas convivências hibridas podemos dizer que é o que acontece com Surd@s 
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Professores, em presentificação e em compartilhamento de saberes. Isso ocorre por 

conta da prevalência de resistência que os Indivíduos/Sujeitos produzem diante do 

território e do espaço vivido. Esse dilema faz com que, o território, que acomoda essa 

pluralidade linguística, seja relativo e não absoluto, pois se apresenta em conformidade 

com o espaço social, multifacetado.  

 Entendemos que, se os territórios de fronteiras e de fronteiras subjetivas forem 

reconfigurados em resistência-expansão, de potencialidades nas vidas intersubjetivas 

dos envolvidos, novos espaços estarão disponíveis à acomodação de comportamentos e 

mentalidades culturais, ético-linguísticos, com valorização às ações de Surd@s 

Professores nas relações humanas.  Pois, para fugir das preocupações casuísticas, agora 

é o momento de buscar novas formas de atendimento das necessidades desses 

trabalhadores, que não podem estar desarticuladas pelos interesses políticos-

econômicos-sociais em todas as instâncias. 

É nas relações humanas de espaços em territórios educativos que precisamos 

compreender onde as fronteiras, visíveis e/ou invisíveis, se manifestam. Nesse sentido, 

há um comprometimento com o “público-alvo”, uma pessoalidade que se concretiza 

com, de um lado, a pessoa física (Surd@s Professores) em resistência diante da não 

aceitação ou efetivação sob jugo linguístico em mesmo território de ensino, e de outro, a 

pessoa jurídica, representando o papel do Estado, que sob a ótica normativa, tende a 

desproporcionar atendimento sob o viés do não capacitado em ter outros repertórios 

linguísticos.  

Surd@s Professores, enquanto fenômenos humanos foram atingidos por essas 

fronteiras, enquanto relações sociais de ensino, no entanto, precisamos entender que a 

fronteira não está somente na divisão territorial, pois ela pode se manifestar na 

organização que liberta ou não as pessoas ou grupos e na gestão da situação que 

estabelece a simbolização cultural e linguística na territorialização. Seja pela 

demarcação social à remodelação proativa para reestruturar o território educativo, seja 

pelo engajamento político educativo, necessários à valorização de Surd@s Professores, 

pelo trabalho, em reconhecimento linguístico compartilhado. Uma divisão e demarcação 

social em processo.  
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 EQUEMATIZAÇÃO 6 

FRONTEIRAS EM DEMARCAÇÃO EDUCATIVA 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 

 

 Diante da estética exposta sobre fronteiras, vamos compreender o território 

educativo dividido em encruzilhada por meio de diversos compartimentos. 

Compreenderemos também que as fronteiras internas apresentam configurações que nos 

separam de nós mesmos diante das relações sociais, em ambiente conflitivos e, ao 

mesmo tempo, são espaços para consubstanciar conquistas que ainda estão incompletas.  

 A fronteira é o espaço próprio do encontro de relações e culturas entre si, de 

modo adotar o hibridismo cultural na incorporação subjetivista e ao mesmo tempo nas 

diferenças. Por outro lado, a fronteira em liminaridade da indefinição e do conflito tem 

sido um lugar de busca desenfreada de oportunidades em que Surd@s Professores 

tentam a auferir sua dignidade em processo de digladiação linguística para a real 

convivência, no processo socializado de ensino. 

O desafio maior está em rever conceitos e redimensionar a realidade educativa 

de modo que ela não represente um afastamento social prolongado, mas dialogado e 

ressignificado com a presentificação de Surd@s Professores no sentido de legitimar os 
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valores de trabalho em exercício como coesão à prática de ensino e à garantia de seus 

direitos. Por isso, precisamos assumir, não apenas a ideia da presença desses 

trabalhadores, mas, como imperativo de um novo tempo, a urgência de priorizar ações 

para impedir a exclusão desses brasileiros do reconhecimento de direito e de fato, 

enquanto categoria de trabalho. 

 

 ESQUEMATIZAÇÃO 7  

FRONTEIRAS ENTRE INTER-RELAÇÕES E IMOBILIDADES DE CONCEPÇÕES 
CULTURAIS LINGUÍSTICAS 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 

 

 Além disso, percebemos que há outro modo de fronteiras, pelas quais se 

demarca a separação em blocos ou segmentos de grupos de forma conflitiva e 

simbólica, da intolerância, da ambição e da separação por meio discursivo. Observamos 

que, ambas as formas, acirram o embate nesse jogo de comportamento e ideologias 

culturais impondo limites e definições.  
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Entre outras características, nesse território de fronteira demarcado, é preciso 

reelaborar um novo espaço de modo que haja um novo tempo e uma nova coerência nas 

relações e diferenças em diversidades que não seja, meramente, discursivo apenas no 

âmbito das políticas educacionais, mas que, no processo de ensino, permita que as 

interações linguísticas compartilhadas contemplem os diversos grupos étnicos em 

visibilidade no espaço educativo. 

Ter as percepções da existência de fronteiras como um processo limitador da 

realidade significa ter a compreensão de que há muralhas interpostas que precisam ser, 

paulatinamente marteladas para permitir a presença da categoria de Surd@s Professores 

pelo trabalho de ensino. Que não seja apenas em reconhecimento simbólico, mas de 

modo a concretizar as inter-relações para a prática linguística compartilhada por meio 

de conteúdos que ensina. 

 Posturas e comportamentos, injustos, brotam dos corações mesquinhos e 

comodistas ou da consciência isolada, quando a vida interior se fecha no nos próprios 

interesses. Dessa maneira, deixa de haver espaço para o outro, e essas posturas vão se 

sobrepondo no embate de inclusão/exclusão de modo a subjugar o outro ou a 

homogeneizar. Mediante essa prática, já não se “ouve as vozes dos Surdos” uma vez 

que as fronteiras invisíveis se estabelecem no interior do território educativo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254  

 ESQUEMATIZAÇÃO 8  

FRONTEIRAS INVISÍVEIS NO TERRITÓRIO EDUCATIVO 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 

  

Vimos, não há demarcação interna no território educativo, mas fronteiras 

invisíveis, não em ato simbólico, mas sim na real condição de juízo de valor sobre o 

outro. Essa sensibilidade é justificada mediante o contexto enfrentado por Surd@s 

Professores que precisam seguir em frente, mesmo diante de inúmeras dificuldades, e do 

monitoramento das instituições, pela relações sociais, ou em constante processo de 

avaliação no e pelo trabalho educativo. 

 Como o tempo sempre impõe desafios, percebemos, em uma reflexão 

superficial, que a unilateralidade linguística em espaço educativo é, de forma sutil, 

fronteira, quando as diversas línguas não são compartilhadas em mesmo espaço. Nesse 

sentido, precisamos estar atentos a cada comportamento, real ou fictício, de quem vigia 

Surd@s Professores pelo modo como atuam e conduzem o processo linguístico de 

modo, para não reproduzirem e/ou serem vitimados pelas fronteiras, e assim impedidos 

apresentar, adquirir e (re)socializar as diversas línguas. 
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 Considerar a variação linguística em espaço educativo é entendê-la como uma 

forma de socializar, respeitar, interagir e conviver para que os problemas sociais em 

formação se dissolvam, em termos de consciência e autoconsciência, e remodelem os 

estudantes. Cabem aqui considerar o trabalho de Surd@s Professores para que eles não 

sejam abominados como estrangeiros, marginalizados, mas que possam ser 

reconhecidos, positivamente, como agregadores de valores culturais e em processo 

linguístico, imprescindíveis, ao cotidiano educativo.  

 O estrangeirismo só ocorre por meio da ótica do outro em julgamento, ou seja, 

uma nova fronteira invisível que acontece no âmbito social repercutindo e influenciando 

o espaço educativo. Não valorizar o repertório linguístico e o caráter de identidade 

cultural é ocultar a existência de Surdos; do mesmo modo, quando repensamos as 

instituições educativas com as presentificações de Surd@s Professores enquanto 

trabalhador nas suas práticas educativas, percebemos que suas presenças  são ocultadas 

ou dessimbolizadas. 

 

 ESQUEMATIZAÇÃO 9  
FRONTEIRAS LINGUISTICAS EM PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 
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 A comunhão entre um âmbito social e um âmbito educativo solidário e mais 

humanizado, contribui para dissolver a demarcação e considerar o hibridismo cultural e 

linguístico como entendimento da atuação de Surd@s Professores, enquanto categoria 

de trabalho. Portanto, ao exercitar esses princípios, por meio das disciplinas de 

conteúdo, do currículo de formação estudantil, da busca de garantia e autonomia, será 

possível realizar uma ação humanizadora adequada para a superação nesse espaço, 

conflitivo, onde se manifestam as fronteiras linguísticas.  

 Como vivenciamos um momento oportuno para novos propósitos, novos 

comportamentos, novos pensamentos, apesar das diferenças entre pessoas, nós 

entendemos que o martelar das muralhas fronteiriças, metáfora simbólica do lento 

processo de luta, de Surd@s Professores, pelo contexto educativo, fez com que os 

fragmentos martelados, abrissem frestas e desvendassem o outro lado da muralha. O 

outro lado, aqui representado pelo sistema educacional, que historicamente segregou os 

Surdos, desconsiderou/desconsidera a função de Surd@s Professores enquanto 

categoria de ensino. Ademais, desqualificou-os linguisticamente, nas relações, de modo 

a não convergir nas diversidades e diferenças culturais, em aspecto comunicativo. 

 Embora, a muralha não tenha caído por completo, entendemos que a derrocada 

de partes dela representou/representa uma grande conquista para esses trabalhadores. 

Pois, além de fortalecer a consciência e autoconsciência, modificou o modus vivendi de 

Surd@s Professores, no sentido de empreenderem esforços na difícil caminhada 

humana para sanarem o vazio do reconhecimento e da legitimidade, enquanto categoria 

de trabalho, com segurança de si, que antes não possuíam, e com forças suficientes para 

continuar sua função histórica. 
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3. ESPAÇO   

 

Neste capítulo propomos analisar o conceito espaço por meio das informações 

trazidas por Harvey (2012) sobre a presença do homem/Corpo neste lócus de 

convivência; por Santos (2012), sobre o espaço social paradoxal fetchizado; e por 

Gianotto (2020), sobre a ocupação linguística como espaço de visibilidade social. 

A partir das perspectivas desses autores faremos um aporte teórico em sentido 

geral, para, em seguida, encaminharmos nossa reflexão com foco e ênfase nos Surdos, 

em sentido micro. Veremos que as inúmeras realidades que organizam e potencializam 

os corpos, ainda que com objetivos distintos, fazem-se na conexão de diversas 

realidades que se encontram e se entrelaçam, nesses espaços de convivência. Espaços 

que ora descortinamos para promover o diálogo, a abertura a novas ideias e 

direcionamentos sobre o desenvolvimento de responsabilidades e competência, em 

conectividade com as necessidades da categoria Surd@s Professores. 

 

 HARVEY E O ESPAÇO DO HOMEM/CORPO  

 

A propositura apresentada por Harvey (2012) sobre o conceito de corpo, fez 

emergir o interesse para se compreender melhor como se dá o embate entre o corpo e as 

pressões interpostas pelas forças do capital, em razão das distorções sistemáticas que 

tendem a limitar a sua emancipação, em condição humana.  

Assim, vamos estender nossa interpretação sobre aquilo que o autor chama de 

“corpo político” como resultado do trabalho dos seres humanos. Esse movimento 

dialético, modo de produção do espaço-tempo, resulta, “tanto em termos materiais como 

representacionais na produção de diferentes tipos de corpos”.  

Harvey (2012) reforça a ideia de que, da ação do “homem e/ou Corpo”, como 

membro de um conjunto, pode vir a resposta para conflitos existenciais, pois o interesse 

e as práticas políticas podem moldar os outros, em processo adaptativo, seja em suas 
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concepções, seja em seus desejos pessoais. Afirma ainda que as necessidades do corpo, 

fixadas e sabidas, em um dado espaço e num dado tempo, serão determinantes.  

Assim, o “corpo humano é um campo de batalha no interior e em torno do qual 

se acham em perpétua interação forças sociológicas conflitantes de avaliação e 

representação” (HARVEY, 2012, p. 159). Assim todos podem se transformar em 

“arquitetos rebeldes”, ou seja, portadores de um poder subversivo, para a mudança, de 

modo a buscar e ressignificar um espaço que vá além da reflexão crítica, mas, 

sobretudo, que possibilite não só a autotransformação, mas transformar uns aos outros e 

ao mundo.  

Não há dúvida de que em alternativa universal, certo nível de pensamento à 

presença dos espaços temporais acomodadores de Identidades Surdas, enquanto 

coletividade, uma tensão não resolvida, pode ser um sinal de profundidade mais do que 

superficialidade para os Surdos, enquanto corpos que trabalham para, alcançarem 

reconhecimento, enquanto trabalhadores, socialmente constituídos. 

O principal desafio que confronta o que está posto, neste cenário de segregados, 

conforme a expressão delineada por Harvey (2012), diz respeito à presença dos 

“arquitetos rebeldes”, de que aqui fazemos aporte para compará-los a Surd@s 

Professores conforme trazemos em nossos estudos, não apenas em defesa do 

reconhecimento de suas atuações, em diferentes espaços, mas também, enquanto 

trabalhadores, simbolizados aqui, numa espécie de arautos em defesa de espaços 

legítimos à ressignificação de suas práticas de trabalho.  

 

 MILTON SANTOS E O ESPAÇO SOCIAL PARADOXAL FETICHIZADO 

 

O espaço, portanto, tornou-se a mercadoria universal por excelência. (...) o 
espaço se converte numa gama de especulações de ordem econômica, 
ideológica, política, isoladamente ou em conjunto (SANTOS, 2012, p. 30).  

 

Para Santos o espaço social é definido, teoricamente, de forma simultânea, por 

quatro categorias gerais, mais ou menos equivalentes a uma totalidade, a saber: a 
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estrutura; o processo; a forma; a função. Essas categorias não podem existir 

separadamente, pois sua utilização combinada, segundo Santos (2012), pode restituir-

nos a totalidade em seu movimento.  

Para Santos (2012), estrutura é a própria sociedade, em todos os seus 

aspectos: econômicos, sociais, políticos e culturais; processo são mecanismos e 

ações que alteram as características da estrutura; a função representa as atividades 

da sociedade pelas quais ocorre a reprodução social; a forma diz respeito às 

criações humanas e/ou materiais por onde as variadas atividades se realizam. 

 Portanto, o espaço se modifica para atender as transformações da sociedade 

alterando os processos e incitando novas funções e novas formas. Consequentemente, a 

teoria do espaço afirma-se então como uma teoria do lugar. Um discurso capaz de 

recuperar a dialética das interações, desaparecida na síntese das velhas teorias do espaço 

genérico ou ilhado da teoria regional; rejuvenescer o imenso repertório vocabular 

perdido na dissolução das identidades. Em sentido paradoxal, Santos (2012), afirma que 

“o espaço é manipulado para aprofundar as diferenças de classes”, ou seja, “o espaço 

que une e separa os homens” (SANTOS, 2012, p. 32). 

 A ideia de espaço proposta por Milton Santos (2012) está relacionada a instancia 

social como sinônimo de necessidade e de possibilidades considerando as funções e os 

processos que conduzem a energia social das manifestações da vida coletiva. Destarte, 

transmutada em cada contexto, não apenas como um palco espacista, ignorando os 

processos que engendraram as formas, mas cheias de simbolismos, representatividade e 

de intencionalidade. 

 Portanto, precisamos descortinar e isolar todos os símbolos determinados a 

subjugar nossa capacidade de apreensão da realidade. Pois, o espaço ocupado pelo 

homem, no dizer de Santos (2012), é também o seu inimigo a partir do momento em 

que a unidade desumana da coisa inerte é um instrumento de sua alienação.  

Posto isto, os escritos de Santos corroboram com o nosso estudo para 

interpretação de como se estabelece a presença de Surd@s Professores, nos diferentes 

espaços educativos, porque estes espaços, são definidos, segundo o que a sociedade 

(estrutura), a seu tempo, determina por meio de seus mecanismos (processo) de 

controle. 
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 Assim, a reprodução social (função) Surda, que se manifesta tende a sofrer 

limitação ante as criações humanas e/ou materiais (forma) que se processam de acordo 

com o interesse ideológico em evidência que direciona as variadas atividades humanas. 

Uma vez que Santos (2012) considera a instância social como sinônimo de 

necessidade e de possibilidades nós acreditamos, assim como o autor, que precisamos 

considerar o espaço como veículo de igualdade para o estabelecimento de uma 

sociedade que promova verdadeira isonomia social.  

Daí entendermos que a passagem para o estado de afirmação Social de Surd@s 

Professores enquanto categoria de Trabalho e em afirmação ou reconhecimento 

enquanto identidades decorrem daquilo que trazemos, em nossos estudos, como o 

território de conflito para a aceitação, o espaço de luta para a afirmação e o lugar de 

direito para a identificação. 

 

 GIANOTTO E A OCUPAÇÃO LINGUÍSTICA COMO ESPAÇO DE 

VISIBILIDADE SOCIAL 

 

Tomando o Decreto 5.626/2005 como aporte para suas observações, Gianotto 

(2020) vai dizer que “a ocupação linguística” como espaço de visibilidade social é o 

‘único meio de autodefesa’ dos Surdos enquanto o ornamento jurídico não levar a efeito 

ações para legitimar suas práticas educacionais e sociais. Segundo o autor, se isso não 

for feito, os Surdos não terão como se defender e se expressar, como cidadãos, em sua 

língua natural. 

Aqui o autor apresenta suas preocupações com as questões de ressignificação do 

espaço linguístico, no sentido de identidade cultural dos Surdos sul-mato-grossenses. 

Há, portanto, “silenciamento” em não colocar em prática o que estabelece o Decreto 

“sobre a criação de escolas bilíngues, para surdos” Gianotto (2020). Destarte, para o 

autor, esse descaso, pode afastar linguisticamente o Surdo da sua língua, ou seja, em 

forma de “desterritorialização linguística”,  

Portanto, a criação da escola bilíngue, para Gianotto (2020), territorializa 

linguisticamente os Surdos no uso da sua língua materna, a Libras, e da Língua 
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Portuguesa na modalidade escrita, e contribui para minimizar os problemas sociais 

enfrentados por eles. Em suas exposições de motivos, Gianotto (2020) acredita, 

também, que se essa situação não mudar os Surdos nunca serão legitimados “em uma 

terra em que a ‘mãe gentil’ não sabe se comunicar em Libras”.  

Para Gianotto (2020), estão subtraindo o direito de ir e vir, do ponto de vista 

linguístico, dos Surdos sul-mato-grossenses pois, neste estado brasileiro, não existe 

nenhuma escola bilíngue como espaço linguístico de direito para atendê-los. Segundo o 

autor, “essas problemáticas só poderão ser solucionadas quando o povo surdo receber 

educação formal desde as séries iniciais até o nível de livre docência, fundamentadas em 

ambas as línguas: primeiro a Libras, segundo a Língua Portuguesa” (GIANOTTO, 

2020, p. 28).  

 

 OBSERVAÇÕES DE ESTUDOS E A PRESENTIFICAÇÃO DE SURD@S 

PROFESSORES 

 

Diante do que observamos nos estudos elencados, anteriormente, considerar a 

presentificação de Surd@s Professores nas circunstâncias histórica resultantes das 

relações de Indivíduos/Sujeitos, em instituições educativas, seja em educação básica 

e/ou ensino superior, enquanto territorialização de Sujeito, traz como resultado a 

transformação simbólica de cultura e de ações políticas para os enfrentamentos de 

fronteiras linguísticas. Resultante das relações educativas e do processo intersubjetivo 

desses trabalhadores, a clareza dessas fronteiras linguísticas, conduz as iniciativas para 

as superações na realidade posta no espaço de conhecimento. 

Para não corrermos o risco de supervalorizar e considerar ser o bastante a 

assistência das incipientes normas reguladoras que continuam ignorando a 

potencialidade de Surd@s Professores, em espaço educativo diversificado, é preciso 

entender que esse tema ainda enseja debates e inspira questionamentos acalorados, em 

espaço acadêmico.  

Pela coerência desse raciocínio devemos considerar o espaço não como conceito 

oco, vazio, sem vida, mas como permeado de relações humanas em compartilhamento 
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linguístico, ou de percalços históricos. Nessa direção, há importância real em 

desvendarmos corpos entre corpos em identidades, porque isso faz parte de desafios, 

ainda maiores. 

 Nesse ponto, justamente para maior engajamento do nosso posicionamento em 

relação à presentificação de Surd@s Professores, no espaço educativo, apresentamos, a 

seguir, esquematização para percebermos como o embate e a busca, pela visibilidade em 

consonância com o processo linguístico, se estabelecem.  
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 ESQUEMATIZAÇÃO 10 

ESPAÇO EDUCATIVO EM PRESENTIFICAÇÃO DE SURD@S PROFESSORES 

Surd@s Professores em Espaços Educativos  Surd@s Professores em Desafios 
Linguísticos nos Espaços Educativos 

A Presentificação de Surd@s Professores é um Ato 
Político e Linguístico nos Espaços Educativos? 

Como se Processou o Espaço Educativo 
para estudantes Surdos 

Surd@s Professores em ato de “corpo 
político” resultante do próprio 
trabalho que exerce na prática 
educativa e nas relações de seres 
humanos podem moldar a realidade 
educacional no âmbito linguístico, 
cultural, econômuico e político; 

 

Historicamente, a reprodução 
social (função) Surda, ante as 
criações humanas e/ou 
materiais (forma), se procesou 
de acordo com o interesse 
ideológico, em evidência, que 
direcionou as variadas 
atividades humanas. 

 

 
Por quê? 

Quais as limitações interpostas nos 
espaços educativos? 

 

Engajados e consciêntes têm poder para 
ressignificar um espaço que possibilite 
não só a autotransformação, mas, 
transformar uns aos outros em 
consciência e reconhecimento de 
identidades enquanto categoria pelo 
trabalho na prática de ensino; 

 

A presença de Surd@s 
Professores, nos diferentes 
espaços educativos, são 
definidas, segundo o que a 
sociedade (estrutura), a seu 
tempo, determina por meio de 
seus mecanismos (processo) 
de controle. 

Como superar as limitações para a legitimidade da 
identidade de Surd@s Professores enquanto 
categoria por meio do trabalho na prática 

educativa? 

 

 

No âmbito dos espaços educativos de 
compartilhamento linguístico por meio 
do ensino, o que podemos compreender 

de relevante no que diz respeito a 
presentificação de Surd@s Professores 

pelo trabalho?                                                          
Por meio da legitimação da atividade laboral, 
adivindas, pelo ornamento jurídico, político, social, 
cultural, em reconhecimento às suas práticas 
educacionais e linguísticas. 

 

Entender que a passagem para o estado 
de afirmação Social, de Surd@s 
Professores, enquanto categoria e em 
afirmação de identidade decorre do 
conflito para a aceitação, o espaço de luta 
para a afirmação e o lugar de direito 
para a identificação. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 
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 Com o intuíto de inspirar atitudes concretas, a esquematização nos ajudar a 

repensar e redescobrir estratégias, metas e acões que oportuniza a presentificação de 

Surd@s Professores, nos diferentes espaços educativos. Levando-se em consideração as 

dinâmicas de seu trabalho diante do “novo normal”, perguntamos: espaço é sinônimo de 

lugar? 
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4. LUGAR 

 

Para trazermos subsídios ao conceito de lugar em aprofundamento desta obra, 

nos serviremos dos escritos de Milton Santos (2012, 2014 e 2017) sobre o lugar como 

oportunidade do evento e de Adriano de Oliveira Gianotto (2020) sobre os lugares 

sociais em empoderamento, para consubstanciar nosso objeto de estudo.  

 

 MILTON SANTOS E O LUGAR COMO OPORTUNIDADE DO EVENTO  

 

 Para se construir uma abordagem de lugar de modo que faça sentido é preciso 

construir uma cultura do encontro onde o contato pessoal não pode ser dispensado, pois, 

segundo Santos (2012), ao refletir sobre a questão global e a relação que o lugar tem 

com o mundo é essencial entender como o valor, atualmente atribuído aos lugares, se 

modifica para combinar com cada modo de produção. 

Esse aporte traz consciência de que não se trata de renunciar a valores imutáveis 

interpostos ou aos que já temos consolidados, mas de encontrar caminhos para 

promover a comunicação de acesso, interações e deslocamento para o subespaço e ao 

que define e determina a finalidade e contrafinalidade do uso do lugar. Nesse sentido, 

“os lugares, pois, se definem pela sua densidade técnica, pela sua densidade 

informacional, pela sua densidade comunicacional, cuja fusão os caracteriza e distingue. 

Essas qualidades se interpenetram, mas não se confundem” (SANTOS, 2014, p. 160) 

É manifesto na análise de Santos (2012) que as três densidades mencionadas se 

encontram em Verticalidade e Horizontalidade, servindo de aporte para delinear os 

diferentes contextos em que elas se apresentam. A densidade técnica, dada pelos 

diversos graus de artifícios, são espaços dispostos a atender a determinadas intenções 

objetivas dos envolvidos nesse processo; por isso, permanece à espera da ação desses 

atores. Entretanto, a densidade informacional, como reino da necessidade, se manifesta 

na ação dos atores diante das relações verticais que transportam graus de exterioridade 

do lugar a serviço de quem comanda. Sob outro aspecto, na densidade comunicacional, 
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o lugar do acontecer solidário e das relações horizontais, aponta para o reino da 

liberdade e da autonomia do Indivíduo/Sujeito.  

Portanto, mais importante que a consciência do lugar, para Santos (2014), é 

considerar a consciência do mundo, conseguida por meio do lugar, pois, o lugar não 

pode ser visto como passivo, mas ativo, de maneira global, onde estamos. Há, neste 

prisma, passagem de uma análise fragmentada para uma ótica globalizada no sentido de 

expandir o campo de visão para além dos problemas contingenciais. Uma espécie de 

diagnóstico de potencialidades e fragilidades, sem medo de conviver com os limites que 

possam ser identificados, tanto no subjetivo, quanto no institucional, porque, de certa 

forma, estamos condenados a conhecer o mundo não só porque ele já é, mas também 

pelo que ainda não é.  

Portanto, o lugar para Santos (2014) é a oportunidade do evento. O evento que, 

ao mesmo tempo, é deformante e deformado, pois nele pode ocorrer a imprevisibilidade 

(da autonomia, das ações, de novas tarefas). Desta maneira, é nesse mesmo lugar onde o 

trabalho e o capital estão localmente constituídos e estabelecidos, que se pode descobrir 

caminho para ampliação da consciência por meio da realidade e da cultura subjetiva 

como possibilidade de ações comunicativas. O lugar como um intermédio entre o 

mundo e o Indivíduo/Sujeito, se torna oportuno para os desenvolvimentos sociais em 

sua dinâmica, em constantes mudanças e recriações. Nesse prisma, “o mundo ganha 

sentido por ser esse objeto comum, alcançado por meio das relações de reciprocidade 

que, ao mesmo tempo, produzem a alteridade e a comunicação” (SANTOS, 2017, p. 

316-317). 

Uma vez que a comunicação busca, pôr em comum, as diversas interpretações 

do existente, a negociação social entre os homens permite, de um lado, a construção, de 

outro implica a ideia de mundo. Assim, a “cultura, forma de comunicação do indivíduo 

e do grupo com o universo, é uma herança, mas também um reaprendizado das relações 

profundas entre o homem e o seu meio” (SANTOS, 2017, p. 326). 

Um constante ofertar e receber, não apenas de informações, mas de 

conhecimento e experiências, os lugares têm suas potencialidades e produções em que 

vão se sobrepondo, dialeticamente, diante dos conflitos entre a escala global e local e os 

poderes, entranhados, que compõem a globalização. Assim, de um lado há a escala e 
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ação vertical que procuram impor uma forma de pensamento externa àquela localidade 

para que as pessoas se submetam a uma maneira homogenia de pensar em conformidade 

com as regras estabelecida pela hierarquia. Do outro lado, há a força interna, horizontal, 

de resistência da localidade, que tem seus valores ligados às técnicas desenvolvidas e ao 

modo comum de se viver, que se chama comunidade.   

 O grande problema, a priori, é que na escola estamos condicionados a uma única 

forma de aprender e/ou de ensinar e isso limita a expansão da consciência, uma vez que 

se estabeleceu uma padronização de ensino-aprendizagem e de professor para aquela 

técnica. Embora reconheçamos a existência de inúmeras técnicas de ensinar para 

contemplar os estudantes, a instituição em verticalidade, de forma direta ou indireta, 

padroniza e condiciona o conhecimento, das pessoas, pela imposição de suas exigências 

normatizadoras.  

Portanto, “a busca de um sistema de reivindicações mais abrangente, adaptado às 

contingências da existência comum, no espaço da horizontalidade”, proposta por Santos 

(2012), nos permite entender a importância da legitimidade do lugar e da própria 

categoria Surd@s Professores para ressignificação de seus direitos, enquanto 

trabalhadores. Nesse sentido, há que se considerar, também, que essa ressignificação 

não está desarticulada, das exigências das grandes transformações sociais que operam 

neste século, no tocante aos direitos, às garantias individuais e à isonomia tratados nos 

apensos constitucionais. Portanto, é genuína quanto o seu caráter cultural-linguístico e é 

legítima quanto ao ato denunciativo da mutilação social que opera sobre Surd@s 

Professores. 

Assim sendo, a corporeidade de Surd@s Professores, enquanto manifestação e 

ato de rebeldia, um exame da sua realidade por meio da própria prática de ensino, pode 

ser aprofundada na mobilidade e da reação empreendida, no lugar, para retratar outra 

percepção de mundo, nunca antes compreendida. 
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 GIANOTTO E OS LUGARES SOCIAIS EM EMPODERAMENTO 

 

 Gianotto (2020) vai expandir o conceito de lugar o definido como “lugares 

sociais” porque neles, ainda há falta de acessibilidade e pela ausência de políticas 

públicas que garantam acesso, aos Surdos. Ademais, vai destacar a subjetividade em 

aporte às reflexões das ações significativas Surdas considerando o desenvolvimento 

local e a sua importância, ou seja, “fenômenos que se apresentam distintamente de 

acordo com o lugar se tornando manifestações únicas e complexas” (GIANOTTO, 

2020, p. 26). 

Nesse sentido, segundo o autor, há necessidade de os Surdos desenvolverem 

manifestações individuais e/ou em grupo, “como empoderamento”, para superarem a 

exclusão social a qual estão submetidos e obterem maior visibilidade, no lugar em que 

as suas manifestações culturais estão presentes, tornam-se protagonistas de sua própria 

história. 

Dessa forma, é preciso que a manifestação presentificada gere impactos 

positivos, aos Surdos, que não seja uma visibilidade velada burocraticamente, mas que 

seja pautada no reconhecimento da experiência de vida e de escolha profissional 

(Surd@s Professores) e de mudança nas relações culturais e linguísticas nos lugares 

educativos em vivência, em suas trajetórias.   

Portanto, considerando a complexidade que os Surdos 

experimentaram/experimentam, nos diferentes lugares pelos quais perpassaram em suas 

trajetórias histórica, social, cultural, e linguística, entendemos que Surd@s Professores 

precisam ter sua visibilidade não só em processo, mas como conquista consolidada pelo 

trabalho que exercem. 
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 LUGAR EM MEDIAÇÃO DE ANÁLISE 

 

 Em mediação interpretativa, sobre lugar, tanto em Santos (2012, 2014, 2017) 

quanto em Gianotto (2020), trouxeram grandes contribuições para a instância educativa 

de Surd@s Professores enquanto categoria de trabalho no âmbito escolar e no ensino 

superior. 

Portanto, é preciso compreender como em processo, de forma presentificada, o 

embate dialético da Verticalidade se manifesta e é determinado pelo Modo de 

Produção Capitalista que impõe Instituições Seletivas, Lógica da Competitividade, 

Ideologia Dominante, Preservacionista Deformante, Perfil de Professor e o Modelo 

Linguístico Prioritário. Oriundas das exigências ostensivas do sistema produtivo e 

Atreladas à Superestrutura (Conjuntura), essas práticas influenciam, também, a 

Horizontalidade. 

 Nesse sentido, diante da Horizontalidade em Infraestrutura (Estrutura), no 

que diz respeito ao Meio de Produção de Surd@s Professores, Professores em 

Categoria pelo Trabalho, Produção Cultural, Densidade Técnica Pedagógica, 

Comunicabilidade Linguística, o Inconformismo está aumentando, em função das 

novas demandas ocasionadas pela busca de adequação das necessidades Surdas. 

No entanto, as possibilidades e os limites, na educação, estão presentes, pois, se 

de um lado deve ocorrer a extensão em sua qualidade de modo a considerar a base 

material da sociedade em sua forma de organização e de funcionamento, de outro, as 

contradições estão postas por conta do antagonismo entre as classes e as normatizações 

que moldam a realidade. 

Porém, o problema não está propriamente nas contradições, que são inerentes 

tanto à materialidade natural quanto à sociedade. O problema aparece quando essas 

contradições deixam de ser apenas contradições e se transformam em antagonismos, ou 

tendem a normalizar a situação tal como ela está. Nesse contexto, a sociedade desigual 

que se estabelece provoca lutas e conflitos, nos quais a classe dominante explora, 

cerceia e domina as condições dos trabalhadores, em produção educativa. Assim, 

Surd@s Professores, em função dos interesses da verticalidade para a manutenção de 
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privilégios, sob a ótica do perfil e modelo ideal de professor, são acintosamente 

usurpados e expropriados de seus direitos.  

Tal prática tem por objetivo desqualificar pessoas ou deturpar sua formação, de 

modo que haja grande repercussão, influenciando, de maneira equivocada, a opinião 

pública. Ela está presente pelo uso que se faz em esfera educativa, tornando Surd@s 

professores reféns do sistema em verticalidade, numa espécie de hierarquia de poder 

para o comando e direcionalidade da lógica do próprio sistema institucional ou 

educacional escolar sobre os Indivíduos/Sujeitos.  

A verticalidade, no Modo de Produção Capitalista, em que o Estado é um 

órgão de dominação, coercitivo, opressor e repressor a serviço da classe dominante, 

passa a subjugar os trabalhadores. Nessa direção há que se perguntar se Surd@s 

Professores se sentem em condições de trabalhadores de fato ou se estão sob as 

divisões e precarizações de trabalho por competitividade, concorrência e 

modulações, para que as leis sejam fortalecidas em decorrência dessa divisão e do 

domínio da classe dominante sobre as condicionantes educativas. 

Portanto, Surd@s Professores em condições de trabalhadores estão desprovidos 

da propriedade dos meios de produção, pois não têm como sobreviverem senão 

vendendo sua força de trabalho, ora em alienação de sua real função, ora em subjugo 

acarretado pela exploração e dominação. Nessa direção, há extrema necessidade de 

esses trabalhadores Surd@s Professores reagirem para enfrentar seus contrários de 

forma consciente.  

Vale destacar que o objetivo do embate está em obter legitimidade de categoria 

pelo trabalho educativo diante do modo de produção vigente, pois temos, por um lado, a 

universalização da educação básica ao ensino superior, porém, por outro lado, em 

péssima qualidade, a falta de infraestrutura pedagógica e linguística em não 

contemplar em sua universalidade a presentificação de Surd@s Professores, tanto 

em categoria de trabalho respeitando sua formação educativa quanto em aporte 

linguístico. Consequentemente, a própria sociedade torna-se reprodutora do não 

reconhecimento de um novo perfil e modelo de professor. 

Assim, mediante essas reflexões, torna-se oportuno compreender o compromisso 

de Surd@s Professores com a educação à medida que esses trabalhadores, ao 
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promoverem instrumentos para a conscientização e reconhecimento do seu trabalho 

educativo, também sejam inseridos, em contexto social, como mais uma força de 

trabalho a contribuir, em processo cultural linguístico, no âmbito educativo.  

Portanto, associações, encontros pedagógicos, atuantes em instituições 

educativas, esses trabalhadores, enquanto transformadores da realidade social em que 

estão inseridos, trazem grande contribuição para busca de reforma estrutural-conjuntural 

e de políticas públicas para não permanecerem reféns dos interesses e dominação 

próprias de um Estado monopolizador.      

Por isso, entendemos ser preciso um projeto claro e consciente sobre Surd@s 

Professores enquanto categoria, pela valorização do trabalho e em organização de luta 

para não estar a serviço da classe dominante. Ao contrário disso, é preciso recuperar o 

papel, em perfil de Surd@s Professores na educação, de instrumento da história, 

do homem e da sociedade. Obter conhecimento pelas regras normativas, de modo a 

engendrar nos territórios em territorialização educativos, as identidades de Surd@s 

Professores enquanto categoria de trabalho, colocada a serviço da libertação e da 

emancipação humana. 

Assim como o modo de produção capitalista, em cada tempo, tem suas formas 

de reprodução e manipulações, também acreditamos ser necessário construir 

associações, entidades representativas e centros educativos para que, além do 

comprometimento para a superação do capitalismo, se busque construir uma nova 

sociedade. Por seu turno, precisamos construir uma nova escola e uma educação 

que consiga desmitificar as relações de dominação para socializar a cultura 

historicamente produzida e contribuir para que Surd@s Professores, 

trabalhadores, usufruam dos bens produzidos por eles próprios, para que a 

educação, de modo construtivo, vá além do capital e para além da escola. 

Oportuno compreendermos que o lugar educativo não se explica por si, mas por 

meio de relações sociais e linguísticas que o capital cria e engendra no mundo do 

trabalho, das relações coletivas ou do campo individual e cultural, ou seja, aquele que 

envolve todas as dimensões da vida e da educação como um todo. 

Diante dos desafios, pela falta de unidade dos trabalhadores frente à mudança do 

capital, do impacto da crise econômica nas condições de luta política desses 
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trabalhadores e, mais do que isso, por um reconhecimento legítimo que ainda está em 

pauta, fica aqui a denúncia de que há ainda a necessidade de compreender estes 

Indivíduos/Sujeitos pelas questões linguísticas e não apenas por um único modelo de 

atuação em educação.  

Por outro lado, podemos compreender as instituições educativas como cultura, 

lugar de ensino-aprendizagem e reconhecimento nas inter-relações compartilhadas 

enquanto identidades de cultura que dão unidade às relações sociais. No entanto, as 

identidades em unidade de trabalhadores apresentam problemas justamente por não se 

ter a presentificação de Surd@s Professores, em instituições educativas, 

consubstanciada pela legitimidade, porque os processos seletivos moldam de forma 

hierarquizada a competitividade, gerando a desigualdade nas atuações educativas 

tanto em perfil quanto em práticas pedagógicas.  

Portanto, necessitamos o tempo todo, diagnosticar o lugar educativo em sua 

lógica da competitividade, lógica essa que institui o pacto social conservador aludido 

por meio da materialidade da prática social. Isso nos leva a buscar a origem institucional 

para bem entendermos tal dimensão institucional, para ir além dos fenômenos criados 

pelas reformas, leis, medidas provisórias etc. Ademais, é preciso focar nos 

Indivíduos/Sujeitos Surd@s Professores que lutam e que buscam moldar conjunto 

normativo para ver como eles produzem esta objetivação, que se constitui na cultura de 

uma escola e/ou de um ensino superior. 

As exigências ostensivas do sistema produtivo têm sido responsáveis por 

internalizar nas relações a competitividade insistente em caricaturar Surd@s Professores 

como quem somente atua em territorialidade/territorialização educativa de Surdos, ou 

quem somente ensina Libras. Este modo reducionista acirra, de forma sutil, uma 

sociedade desigual, sob o viés do slogan “todos são iguais perante a lei”, “todos têm 

acesso”. Nessa direção, entendemos ser necessário inculcar o questionamento, o tempo 

todo, da ideologia entranhada no senso comum que perpetua essa negatividade. 

Se o lugar educativo deve ser para a emancipação do humano, é nesse 

ambiente que esperamos que Surd@s Professores superem as contradições, 

debelem o preconceito, a desigualdade, a caricatura, o desprezo linguístico, e 
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conscientizem por meio das relações sociais. Consequentemente, esperamos que 

eles resgatem o verdadeiro sentido da emancipação com novos valores humanos. 

Para valorização da dimensão visual entre Verticalidade e Horizontalidade de 

Lugar em Dialética, vejamos como se materializa esse olhar na esquematização a 

seguir: 
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 ESQUEMATIZAÇÃO 11:  
VERTICALIDADE28 E HORIZONTALIDADE29 DE LUGAR EM DIALÉTICA 

     

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 
                                                        
28 VERTICALIDADE: Considera a relação de poder e hierarquização de controle, de dominação, perfil, modelo linguísrtico e de instituições educativas, pedagógicas e 
de competividade. 
29 HORIZONTALIDADE: Considerara a questão de coletividade das relações sociais, de consciência, no fazer e no produzir de forma socializada.   
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Como já explicamos anteriormente, os fatores que compõem a Verticalidade 

passaremos agora a tratar o contexto da Horizontalidade abordando as funções, nela 

inseridas. A esquematização visual que está exposta nos leva a perguntar: como se 

processam as ações de Horizontalidade nesse embate dialético com a Verticalidade? 

Se a Horizontalidade tem sua característica fortemente marcada pelas relações 

de produção do não conformismo, ela é influenciada pela necessidade de mudança 

da realidade educativa de modo solidária, e pela tomada de consciência e da 

autoconsciência do lugar como estratégia para expressar indignações e 

reconstruções dos espaços coletivos compartilhados.  

Então, precisamos levar em conta o real papel de Surd@s Professores em lugar 

educativo para a construção de um ambiente possível. Bem como, construir uma 

educação cuja principal referência seja o ser humano por meio do perfil de Surd@s 

Professores, enquanto categoria de trabalho educativo.  

Nesse sentido, os esforços da produção de Surd@s Professores no âmbito 

escolar e ensino superior são oportunos para compreendermos a fuga da manipulação 

sobre o ser que compartilha o ensino pelo trabalho. De encontro a isso sustentam 

relações conscientes, colocando em evidência a educação como um processo libertador 

que transforme a categoria de trabalho, em ser político, consciente. Que não seja 

apaziguado pelos sedativos manipuladores, mas que reaja vivamente, enquanto 

manifestação de Indivíduos/Sujeitos que buscam reconhecimento cultural e outras 

utilizações contextuais com mudanças significativas para transformar a instituição 

educativa e, ao mesmo tempo, a prática pedagógica e a realidade em que está inserida. 

 Portanto, a densidade técnica pedagógica, enquanto riqueza de conteúdo, 

não deve ser ignorada, pois, ela faz parte da própria produção humana enquanto 

concepção de mundo cultural linguística no lugar em que se faz presente no 

processo de ensino, de modo a exercer funções práticas em atividade intelectual 

como é o caso de Surd@s Professores. Ou seja, a densidade concreta com diversas 

técnicas pedagógicas permite a verdadeira transcendência do trabalho, da consciência 

individual para o coletivo, de forma compartilhada, enxergando assim o caminho de 

mudanças, em aprimoramento do conhecimento para a superação da (auto) alienação e 

alienação desumanizadora. 
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No perfil da realidade educativa, em seu trabalho, Surd@s Professores, não 

podem se sujeitar nem à alienação do trabalho e nem a (auto)alienação escravizante do 

sistema dominante enquanto imposições linguísticas educacionais. Nesse sentido, a 

própria condição de trabalho deve ser superada por meio da comunicabilidade, e 

assim criar uma reestruturação consubstanciada de valores que legitimem ações 

individuais-coletivas de modo a fortalecer a consciência no processo histórico 

educativo.  

Para tanto, é preciso vencer o inconformismo por meio do não conformismo 

de modo a romper com a internalização do sistema predominante de autocontrole. 

Nessa direção, a mudança radical no sentido de reestruturar a prática educacional e 

institucional tem por objetivo impactar os velhos paradigmas a fim de que a realidade 

posta seja superada para dar novos sentidos e valores ao trabalho educativo de 

Surd@s Professores. 

Para valorização da dimensão visual da Verticalidade Hierarquizada e 

Horizontalidade do Não Conformismo de Lugar, vejamos como se materializa esse 

olhar na esquematização a seguir: 
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 ESQUEMATIZAÇÃO 12 

VERTICALIDADE HIERARQUIZADA E HORIZONTALIDADE DO NÃO CONFORMISMO 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.
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Desenvolvemos esta esquematização porque acreditamos, sobretudo, ser 

importante compreender o lugar em duas versões: ou seja, no âmbito totalidade e no 

âmbito singular. Seja em Verticalidade Hierarquizada e/ou Horizontalidade do Não 

Conformismo.  

De um lado, está o fato social total, quando se busca reunir todos os elementos 

pertencentes, tanto na Verticalidade e/ou Horizontalidade, para definir e alinhar os 

fatores possíveis de uma dada situação local (lugar). Ou seja, um enfoque de 

ambiguidade sendo visto como autocontínuo, em fatores considerados em singularidade, 

atrelado aos fatores que estão em sua totalidade. Por outro lado, o âmbito singular, 

lugar, ele aparece como se fosse separado, existindo por si, mas é sustentado e contido 

no todo. O particular se origina, portanto, no universal em processo de inter-relação. 

Se trouxermos o esclarecimento para a realidade que envolve Surd@s 

Profesores, nas vertentes Verticalidade e Horizontalidade em contexto educativo, como 

totalidade, veremos que no primeiro momento, essa relação se manifesta em caráter 

integral, de modo a que a totalidade abarque tanto fatores quanto pessoas nele inserida, 

uma vez que esta junção demarca algo uno, em âmbito abstrato. Já, no segundo 

momento, teremos apenas a presença dos fatores nessas duas vertentes como diferencial 

no que deve ser apreciado, em suas particularidades, tanto de funções, quanto de valores 

e de relações, aqui em âmbito concreto.  

Portanto, em cada lugar onde Surd@s Professores estão presentes, eles fazem 

parte da unidade do todo, ou seja, em sinergia tanto com os Indivíduos/Sujeitos quanto 

com os lugares. Neste aspecto há um fluxo de relações analíticas, tanto estrutural quanto 

conjuntural, nos eixos da Verticalidade e da Horizontalidade, dialeticamente 

estabelecido. 

Notadamente, em se tratando das atuações educativas de Surd@s Professores 

por meio do trabalho, o todo somente pode ser conhecido enquanto houver as partes e 

destas, quando houver o conhecimento do todo. Nessa inter-relação, o processo de 

totalização, na dimensão da consciência, oportuniza um verdadeiro engajamento 

educativo e linguístico. 
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No dizer de Santos (2017, p. 125), o “desenvolvimento desigual e combinado é, 

pois, uma ordem, cuja inteligência é apenas possível mediante o processo de totalização, 

isto é, o processo de transformação de uma totalidade em outra totalidade”, mais ampla. 

A totalidade (Verticalidade - V), em relação dialética com outra totalidade 

(Horizontalidade - H), permite-nos compreender a dimensão da consciência 

transformadora dessas totalidades mediante a ação. Portanto, desse embate nasce a 

totalização, aqui compreendida como um processo que se consolida em aspecto mais 

abrangente, pois nela se manifesta uma outra dinâmica, compromissada não apenas com 

os fatores internos e externo, mas englobando todos outros fatores responsáveis pela 

ressignificação da estrutura-conjuntura, onde relação Indivíduo/Sujeito, instituição, 

entorno, regras normativas etc., estão presentes. 

Assim sendo, podemos aferir que a relação que envolve Surd@s Professores aos 

aspectos anteriormente descritos traz novo sentido à presença dos Indivíduos/Sujeitos, 

nessas duas vertentes, V-H. Pois, além de resgatar o verdadeiro sentido dessa presença 

real o estudo promove condições tanto para se descortinar a realidade experimentada 

por esses trabalhadores, desde o ensino básico ao superior, quanto para reconfigurar e 

redesenhar os territórios/territorialidades experimentados. Essa conexão é necessária 

para avançarem para uma nova consciência do fluxo histórico.  

Para clarificar o entendimento sobre a dimensão da consciência em sua 

totalização mediante a interligação entre as duas vertentes, Verticalidade e 

Horizontalidade, haja vista o perfil de Surd@s Professores, torna-se imprescindível ir 

além da linearidade da abordagem em razão das dificuldades e dos desafios, quando se 

trata de realidade mais ampla. Por isso, a nosso ver, a análise precisa ser aprofundada 

em articulação com o fluxo e a dinâmica do processo que vai constituindo essa 

consciência, razões pelas quais as potencialidades e oportunidades vão se efetivando 

para trazer novos resultados.   

Para valorização da interpretação visual que a abordagem sobre a Dimensão da 

Consciência de lugar requer, apresentamos, a seguir, como elas se materializam e se 

entrelaçam para responder as necessidades: 
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 ESQUEMATIZAÇÃO 13 

DIMENSÃO DA CONSCIÊNCIA  

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 
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De acordo com o que descrevemos na esquematização, os pontos em amarelo 

simbolizam o momento presente, entre a Verticalidade e Horizontalidade, interligando-

se com as linhas fatiadas. As setas em azul representam o fluxo histórico, em constante 

movimento para se alcançar e/ou avançar na dimensão da consciência, dependendo do 

ponto de vista e de análise que se faz do processo. Os pontos em vermelho representam 

o passado e a memória, enquanto que os pontos em roxo simbolizam o futuro e a nova 

consciência. Assim sendo, como flui a dinâmica da consciência de Surd@s Professores 

diante dessa totalização? Como estes trabalhadores adaptam-se para não omitirem essa 

internalização? 

 A técnica de produção de ensino da realidade em vivência tem a ver com o 

caráter humano de Surd@s Professores em consciência pela materialidade refletida por 

meio do convívio social e das relações humanas. Assim, cada Indivíduo/Sujeito 

expressa a questão subjetiva por meio dos objetos técnicos produzidos no espaço e, ao 

mesmo tempo, internaliza novas descobertas por meio das produções técnicas e da 

consciência do fazer. Consciência do fazer que dá o real sentido da consciência pelo/no 

lugar. Desse modo, o espaço, enquanto relação, ganha produção para um novo contexto. 

Para maior aprofundamento, no que diz respeito ao Indivíduo e ao Sujeito, 

conscientes do lugar e da importância de sua cultura, precisamos ir além das questões 

subjetivas como oportunidade para confrontar as normatizações e dominações. Assim, 

se a ideologia aparece como realidade vivida, ou seja, realidade que gera a consciência 

do contexto do entorno educativo, ela não pode ser compreendida puramente como 

questões subjetivas, mas a partir da realidade concreta e factual que ela produz, como 

fator constitutivo da história do presente. 

Nesse sentido, o presente é a transição do Indivíduo/Sujeito que une os 

momentos do passado, por meio da memória, as experiências e o futuro em processo de 

construção para uma nova consciência. Assim, ao distinguir a própria realidade em 

constituição de identidades, por meio da dimensão da consciência: passado-presente-

futuro, o Indivíduo/Sujeito passa a ter clareza dos novos dinamismos, em protagonismo, 

para transformação da realidade que seja mais condizentes com os novos tempos e 

espaços sociais.  
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Frente a isso, Surd@s Professores, em sua divisão de trabalho, constituem um 

motor da vida social e da diferenciação no espaço de relações de vivência e convivência 

em que as identidades se renovam. Nesse sentido, tendo uma posição inconfundível, a 

própria identidade, muda como um todo, ou seja, o seu processo de interação, nesse 

fluxo histórico e de movimento, cria e recria o espaço e o tempo.  

Vale ressaltar que, ao considerarmos Surd@s Professores como categoria de 

trabalho, vamos perceber que as circunstâncias em que essa presença se manifesta está 

permeada pela diversificação do contexto educativo em que eles estão inseridos. Assim, 

traz o entendimento de que há um processo não somente de vida, mas também das 

condicionantes históricas da divisão do trabalho, justamente por não apresentar uma 

unidade. Essa divisão territorial do trabalho cria uma hierarquização entre lugares de 

modo que a sua distribuição, no âmbito do espaço educativo, redefine a capacidade de 

agir das pessoas e as posturas institucionais educativas ganham traços inimagináveis. 

Por seu turno, a divisão do trabalho apresenta a existência de conflitos e 

principalmente, de desigualdade nos lugares educativos que se entrecruzam, em 

verticalidade e horizontalidade. Exemplo disso é a situação de Surd@s Professores que, 

mesmo não sendo concursados, lecionam na condição de instrutor, o que significa 

ensinar somente Libras quando se tem formação nessa área. Outro exemplo diz respeito 

àqueles que, por não trazerem formação acadêmica acabam sendo utilizados apenas 

como auxiliares do professor regente (ouvinte). 

Neste aporte, vamos perceber que a estratégia da globalização influencia a 

necessidade da estetização do cotidiano, ou seja, as pessoas acabam tendo uma grande 

preocupação como o belo, principalmente em relação ao perfil de professor em suas 

práticas, no tocante ao lugar educativo. Nesse ambiente, a presença de Surd@s 

Professores se dá em condição de submissão. A despeito de muitos se contentarem com 

essa contratações, pela ilusória sensação do “salário considerado digno”, a valorização 

para reconhecimento de outras formações não acontece. Aqui, permanece a atuação de 

ensino somente em Libras e em condições adversas das pretendidas por aqueles 

trabalhadores.  

Outrossim, há casos em que mesmo aqueles que são aprovados em concursos 

não têm vaga garantida em escola Bilíngue de Surdos, porque as vagas, em processo 
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seletivo, já foram preenchidas por professores ouvintes. Mais uma vez, as posturas 

excludentes, comportam aspectos preocupantes, pois colocam Surd@s Professores em 

uma espécie de dependência, um processo de isolamento intolerante. Destarte, para 

sobrevivência, lecionam em escolas de inclusão, mesmo diante das precarizações nas 

relações linguísticas e estruturais pedagógicas que se manifestam nesses lugares, 

predominantemente oralistas.  

No tocante ao trabalho de Surd@s Professores, sobretudo no contexto da 

instituição escolar, a unidade por essa categoria de trabalho se apresenta de modo 

heterogêneo, esfacelado. Isso se processa porque, embora haja a presença de Surdo 

Professor em espaço educativo bilingue que lecione de acordo com a disciplina de sua 

formação, a nosso ver, há controvérsias que nos fazem pensar melhor se essa presença 

em escola bilíngue é legítima ou não. 

Aqui, observamos que a presença se confirmou, pela representatividade 

institucional que esse trabalhador desfruta à frente de uma entidade que agrega Surdos, 

e não pela legitimidade de concurso público. Isso nos faz pressupor que a sua 

personalidade tem mais destaque no âmbito das reivindicações, enquanto que outros, 

com a mesma formação e/ou outras áreas disciplinares, também não concursados, ficam 

somente em condições de instrutores. Diante desse contraste/contradições, há que se 

questionar qual o valor do protagonismo?  

Essa situação nos permite afirmar que, enquanto um grupo de Surd@s 

Professores reivindica a importância do concurso, há manifestação contrária de se 

garantir a aprovação pela alegação de o concurso não contemplar a segunda língua que é 

o português. Nisso, observamos que o interesse é outro, ou seja, a nítida preocupação da 

perda da vaga que desfrutam, faz aqueles que não são concursados se colocarem contra 

a elaboração de um concurso público para preenchimento das vagas necessárias. Nesse 

contexto, observamos que o protagonismo coletivo será direcionado de acordo com o 

que convêm aos interesses individualizados desses Indivíduos/Sujeitos permanecendo, 

os demais, em aporte alienante e subserviente. 

Também em ensino superior há contradições que precisam ser analisadas e 

expostas, pois elas revelam uma logística organizacional em função dos interesses 

envolvidos. Enquanto Surd@s oralizados parecem priorizar sua autonomia em lecionar 
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outras disciplinas e em outros cursos, em relação aos Surd@s sinalizados fica 

subtendido que sejam professores que lecionam somente Libras.  

Assim sendo, trazemos as contextualizações sobre os lugares educativos e ao 

mesmo tempo as denúncias sobre as relações de trabalho de Surd@s Professores 

enquanto categoria, nesses espaços, como forma de expor as contradições e os conflitos 

que se manifestam nesses ambientes. Ademais, isso nos fará compreender como o real 

embate se estabelece, nas presentificações ideológicas, ora explícitas, ora implícitas, em 

conformidade com o fluxo do tempo histórico e de acordo com a realidade em que cada 

Indivíduo/Sujeito estão inseridos. Dessa forma, é importantíssima (e não pode parar) a 

ação transformadora do Indivíduo/Sujeito como premência da responsabilidade histórica 

que carrega consigo de maneira a criar, ressignificar e ganhar a dimensão da consciência 

necessária com intuito de transformar a realidade.  

Diante desses conflitos mencionados, percebemos Surd@s Professores que estão 

em horizontalidade de modo pleno com o engajamento cultural, meio de produção, 

preocupação coletiva com os mesmos objetivos em vencer o inconformismo, ou seja, o 

não conformismo; ora estão em verticalidade, seguindo a hierarquização institucional, o 

modo de produção capitalista que deforma e aliena a condição do Sujeito para 

enquadrá-lo na condição de Indivíduo, apenas como uma peça social.  

Conforme exposto, a totalização em dimensão da consciência mostra a 

interconexão. Nessa direção, o Lugar é uma mediação para se identificar onde os 

Indivíduos/Sujeitos Surd@s Professores estão inseridos. Assim, podemos compreender 

a interconexão entre as vertentes da Verticalidade e Horizontalidade da seguinte forma: 

Instituições Seletivas # Produção Cultural # Lógica da Competitividade # Densidade 

Técnica Pedagógica; e/ou Perfil de Professores e Modelo Linguístico # Surd@s 

Professores em categoria pelo trabalho # Ideologia Dominante Preservacionista e/ou 

Deformante # Comunicabilidade Linguística; e/ou Modo de Produção Capitalista # 

Meio de Produção de Surd@s Professores # Exigências Ostensivas pelo Sistema 

Produtivo Capitalista # Vencer o Inconformismo.  

Então, se o processo histórico é um processo de separação em coisas 

particulares, específicas, cada nova totalização cria novos Indivíduos/Sujeitos e dá às 
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velhas coisas um novo conteúdo. Consequentemente, o processo de totalização conduz 

da velha à nova totalidade e constitui a base do conhecimento de ambas. 

Nesse dinamismo, a consciência por meio da totalização se entrecruza na medida 

em que a divisão do trabalho vai ganhando contornos em diversas escalas de poder 

público. Destarte, concorrem por uma organização do território adaptada às 

prerrogativas de cada Indivíduo/Sujeito em consonância histórica de seu tempo. Assim, 

essa realidade busca atribuir um novo conteúdo e uma nova função aos lugares para que 

seja renovada e diversificada, isto é, reencontrar a sua identidade e “unidade” enquanto 

legitimidade pelo trabalho educativo.  
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5. MOBILIDADE 

 

Além das dimensões do território, da fronteira, do espaço e do lugar 

anteriormente abordadas, perguntamos agora: qual o lugar do (s) Indivíduo (s) e Sujeito 

(s) diante das fronteiras? Se projetarmos por espaços mais amplos em busca da 

compreensão da linguística, que não está delimitada, deste modo questionamos se há 

mobilidade para Surd@s Professores, seja no âmbito da subjetividade ou das relações 

materializada. 

Diante desses questionamentos, precisamos compreender como se processa a 

mobilidade linguística em contexto estrutural e conjuntural, pois acreditamos que não se 

trata somente de um deslocar-se de um lugar ao outro. A nosso ver, isso se estabelece 

por intermédio de valiosíssimas ações no sentido de promover a superação dos desafios 

linguísticos para que a prática seja (re)significada enquanto estrutura social, cultural e 

concernente às Linguísticas Aplicadas. 

A expressão de si, em conseguir compartilhar o seu modo linguístico (por meio 

de Sinais, oralidade, bimodalismo etc.) ou permanecer apenas em sua língua cultural 

(Língua de Sinais), serve de subsídio para  a compreensão da mobilidade, em ampliação 

do aspecto linguístico ou de sobrevivência ao que está interposto sobre a sociedade, aos 

Indivíduos e aos Sujeitos, seja em âmbito Constitucional, Institucional, Escolar, 

Universitário, etc. 

 As ideologias linguísticas são modos de significar contextualmente e 

cognitivamente a organização social como (inter) relações de línguas. Em tese, deveria 

ter formação perceptiva da sociolinguística em mobilidade no âmbito da aprendizagem 

socializada, mas na verdade o comportamento discursivo sobre o outro, às vezes, 

minimiza recursos de uma nova construção linguística, em compartilhamento. Por conta 

disso, a mobilidade constitui suas características, de fato, na diversidade sociocultural, 

na formação dos Indivíduos e Sujeitos, na relação com o outro. 

 Com a finalidade de compreendermos o conceito de mobilidade, faremos uso de 

dois autores: Blommaert (2014; 2016) e Boron (2002). 
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 BLOMMAERT, MOBILIDADES NAS INTERAÇÕES 

 

 Para Blommaert (2016), a variável de línguas se limita ao pertencimento à 

“comunidade de fala” (2016, p. 196), que não se modifica, mas que é pertencente a um 

lugar, ou seja, uma comunidade sociolinguística estável. Embora esse conhecimento 

contextual se processe entre os membros dessa comunidade prevalecem enquanto 

corpos de Indivíduos/Sujeitos em mesmo espaço/lugar, cada qual com sua “comunidade 

de fala”. Daí decorre a necessidade de se ampliar o conhecimento, nas relações sociais, 

históricas e culturais, enquanto Sujeitos. 

Blommaert (2016) destaca ainda que os repertórios têm suas dinâmicas, sendo 

instáveis de modo que o processar do conhecimento e do uso de uma linguagem está 

aparecem, nesse contexto sociolinguístico, como recursos comunicativos no discurso, 

na fluência diferencial e no domínio desses recursos, entre os participantes da 

comunicação. 

O autor destaca ainda que a superdiversidade não têm trazido fenômenos 

linguísticos novos, e sim oportunidades de identidades, comportamentos e modos 

comunicativos novos. Pois precismos refletir da mobilidade à complexidade e, desta 

maneira, repensar os fenômenos e processos sociolinguísticos em nova conjuntura. 

Como os fenômenos linguísticos estão presentes à medida que se estuda a língua 

em nova conjectura e não se reinventa o estudo linguístico, devemos compreender 

processualmente essa mobilidade em sua complexidade nas relações sociais, de 

gerações, de tempo e de época. Assim, repetir um processo nunca o torna idêntico ao 

primeiro contexto, uma vez que a própria repetição já simboliza um fator de mudança. 

Para Blommaert (2014), a própria sociolinguística tem mobilidades nas 

interações que, às vezes, envolvem relações de forças, característica em mudança e 

variações, em percepções culturais de como as línguas estão/vão entrelaçando-se e ou 
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“facilmente movendo-se para outro 'campo de força', por assim dizer - outro sistema 

sociolinguístico” (BLOMMAERT, 2014, p. 9)30. 

 Esse “campo de força” para outro sistema sociolinguístico, citado por 

Blommaert (2014), está composto por essa mobilidade enquanto característica de 

mudança seja histórica, com seus valores em locais constituídos que vêm se (re) 

significando como gêneros, estilos, tradições de discurso, seja em outras formas de 

intertextualidade e interdiscursividade, que se conectam explicitamente aos objetos de 

linguagem sincrônica para a historicidade intrínseca a cada contexto da linguagem. 

 É nessa mobilidade contextual que vamos identificar a tipificação discursiva e 

linguística no modo como o Indivíduo/Sujeito se expressa. Há hibridismo intrínseco das 

expressões e efeito das interações dentro de um sistema policêntrico muito maior, ou 

seja, as representatividades envolvidas, a seu contexto, são compartilhadas em pontes 

linguísticas culturais.  

 Precisamos ir além da sincronia, não somente a um tempo único localizado, 

historicamente, mas em diacronia, no sentido das mudanças e significações ao longo do 

tempo, da mudança linguística em sua complexidade. Reduzir isso significa 

homogeneizar e padronizar a cultura. As caracterizações sociais e culturais estão 

inseridas na mobilidade enquanto caráter dinâmico e sociolinguístico contemporâneo.   

 Nesse espaço de heterogeneidade, segundo Blommaert (2014), as relações vão 

se constituindo e se entrelaçando, em sentido micro para o macro. Desta forma, 

identificar os locais de mudança pode ser oportuna a medida que em análise 

“macroscópica podem ser microscópicos e imprevisíveis, pois as mudanças, em larga 

escala, podem ser desencadeadas por contingências individuais ou recorrências de 

desvios aparentemente insignificantes”, ou seja, “o lado estocástico dos sistemas 

sociolinguísticos”. 

 Assim, com novos desafios, nessa mobilidade, conseguimos repensar os 

métodos e estratégias de comunicabilidade e de validade dos Indivíduos/Sujeitos em 

análise multimodais que precisam entrar em circulação para enfrentar os vários desafios 

colocados em pauta nos ambientes sociolinguísticos novos, agindo em rápida evolução. 

                                                        
30 Versão original: (...) can lose that value easily by moving into another ‘field of force’, so to speak – 
another sociolinguistic system.  
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 Blommaert (2014) aponta “Dell Hymes” como o referencial que contribuiu para 

ir contra a hegemonia de língua enquanto padrão. A compreensão deste autor quando 

diz que “a diversidade da fala foi apontada como o foco principal da sociolinguística”, 

sinaliza que a bandeira da diversidade da fala como processo da sociolinguística, 

significa ir além da língua estática, estável, eterna e universal. Para tanto, apresenta uma 

nova forma moldada, ao longo do tempo, pela história e pela ação humana. 

 A sociolinguística compartilhada é considerar as mudanças significativas de 

modo a envolver as diversidades, ou seja, um escopo da sociolinguística em processo de 

desenvolvimento e de consciência pelas formas comunicativas e de (re) significar as 

experiências por meio do processo linguístico. Para Blommaert, “nas últimas décadas, 

reconhecemos a linguagem na sociedade como um domínio que sofreu mudanças 

profundas e fundamentais em todos os níveis, como parte de mudanças profundas e 

fundamentais do mundo em geral (BLOMMAERT, 2014, p. 13)31. 

 A concepção teórica precisa estar em constante análise e ser repensada, 

reavaliada conforme a conjectura em que o Indivíduo/Sujeito se encontra inserido. 

Nessa direção, novos valores, concepções de mundo, precisam superar as fronteiras para 

a efetiva mobilidade, no sentido de se compreender as ações em deslocamento cultural-

linguístico. Embora, tenhamos a plena consciência da importância da mobilidade em 

seu processo cultural-linguístico, ainda sim nos deparamos com os percalços: como 

considerar a mobilidade no mundo do trabalho e a mobilidades entre fronteiras?   

 Embora, tenhamos a plena consciência da importância da mobilidade em seu 

processo cultural-linguístico, ainda sim nos deparamos com os percalços: como 

considerar a mobilidade no mundo do trabalho e a mobilidades entre fronteiras?   

Não podemos ter a cândida aceitação e a radical incompreensão da livre 

mobilidade sem antes buscar entender o porquê de, as forças hegemônicas, não 

permitirem, aos Indivíduos/Sujeitos, atravessem sem esforços as fronteiras, por eles 

delineadas. Isso implica também, não desprezar, o sofrimento e o desenraizamento, que 

esse esforço produz, em decorrência das políticas neoliberais, cada vez mais restritivas 

                                                        
31 Original version: We have in the past decades come to recognize language in society as a domain that 
has undergone deep and fundamental changes at all levels, as part of deep and fundamental changes of the 
world at large.  
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em razão dos alcances limitadíssimos da mobilidade cultural-linguística que se reflete, 

também, na mobilidade do trabalho. 

 

 BORON, MOBILIDADE DO TRABALHO 

 

Boron (2002, p. 199) enfatiza que a “mobilidade do trabalho em um mundo 

‘globalizado e sem fronteiras’ é uma fábula neoliberal”, pois de um lado está o 

protecionismo e do outro as mesmas restrições, enquanto são anunciadas hipocritamente 

as virtudes da liberdade.  

Essa “inamobilidade da mão-de-obra”, na condição do mundo do trabalho, 

segundo Boron (2002, p. 200) há de perpetrar a desigualdade radical, carente de eficácia 

reguladora e completamente indiferente diante da opressão e dos abusos padecidos 

pelos trabalhadores. Diante desse controle, quando essa mão-de-obra “tiver a ousadia de 

se mover e abandonar uma sociedade que a explora e dessangra, deve enfrentar as 

consequências de tal escolha com suas próprias precariedades e ilegalidade”. 

 

 REFLETIR A PRESENÇA DE SURD@S PROFESSORES NESSE 

PROCESSO DE MOBILIDADE 

 

 Portanto, é fundamental pensar a presença de Surd@s Professores, em 

território/territorialização educativa, como projeto eficiente e justo para sua totalização 

humana, mesmo diante das circunstâncias interpostas pelo viés neoliberal que coordena 

os mecanismos de controle que não correspondem aos interesses da demanda Surda, 

considerada um mundo em miniatura naquilo que tem de pior, em seu contexto externo 

e interno. 

 É preciso uma integração muito maior entre as instâncias normativas que 

resumidamente produzem condições para que a mobilidade público/privada, não seja 

um controle social presente na vida de trabalhadores Surd@s Professores, mas que 
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assegure desenvolvimento com autonomia. Uma visão renovada, ampliada e (re) 

significada, compatíveis com elementos de identidades, enquanto categoria no cenário 

nacional que precisam ser mais conhecidos, preservados e valorizados. 

É sempre oportuno batalhar e legitimar a consciência de modo a refutar o senso 

comum que o neoliberalismo construiu e maquiou. Desta forma, em diagnóstico com 

novas lentes, há necessidade de dissolver as fronteiras dos estigmas, das desigualdades, 

que são o acirramento de espaço seletivo para quem deve atuar no mundo do trabalho. 

  Surd@s Professores no processo de formação dos Indivíduos e dos Sujeitos 

encontramos lineamentos que apenas são aplicáveis a uma determinada área de atuação 

sem, todavia considerar que a mobilidade precisa de características linguísticas na 

diversidade sociocultural nos contextos educativos. Se considerarmos uma intervenção 

eficaz para o conjunto da sociedade, não podemos limitar o espaço educativo, em suas 

relações e território/territorialização, como pertencente ao único lugar de atuação em 

comunidade sociolinguística.  

Por vezes já foi dito que há a constante necessidade de Surd@s Professores 

ampliarem o seu repertório, por meio das diferenças e diversidades, tendo como valor 

máximo a expansão das atribuições culturais linguísticas, no entrelaçamento em 

diversos contextos educativos. 

 A busca pela valorização do trabalho enquanto mobilidade perpassa pelo 

reconhecimento de outros espaços de relações sociais e linguísticas, de modo a 

oportunizar valores ético-morais e de dignidade. Assim, em constante atuação, superar 

as fronteiras linguísticas por meio da mobilidade de Surd@s Professores, pelo trabalho, 

significa considerar o escopo da própria sociolinguística. 

  Percorrer os caminhos da mobilidade linguística, pelo foco da sociolinguística, 

ajudará nossa análise da trajetória da mobilidade de Surd@s Professores para intentar 

desenvolver mudanças, por meio de suas experiências, nos diferentes territórios e na 

territorialização, vivenciados e experimentados. Além disso, possibilitará entender 

como se processou a mobilidade como um percurso de busca para sua afirmação 

cultural-linguística. Assim, com o intuito de reforçar a nossa análise sobre a mobilidade, 

em processo dialético, elaboramos as esquematizações a seguir: 
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 Esquematização 14  

 

 

 

 

Não se trata somente em um deslocar-se de 

um lugar ao outro, mas valiosíssimas ações 

no sentido de promover superação, dos 

desafios linguísticos, para que a prática 

seja (re) significada enquanto aspecto 

social, cultural nas Linguísticas Aplicadas. 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

Mobilidade  

Diversidade de Fala! 

A mobilidade precisa de características 

linguísticas na diversidade sociocultural. 

Assim, devemos considerar Surd@s 

Professores na formação dos Indivíduos e dos 

Sujeitos e na relação com o outro, nos diversos 

contextos educativos. 

Do quê se Trata??? 

Do quê Precisa??? 

O grande problema da “Comunidade de 

Fala” está na limitação em pertencer a um 

lugar, ou seja, uma única comunidade 

sociolinguística onde a mobilidade fica 

limitada. Nesse sentido, há necessidade que 

Surd@s Professores, para ampliarem o seu 

repertório, estabeleçam relações sociais e 

culturais em diversos territórios e 

territorialização de modo a contemplar a 

mobilidade em expansão e não nos moldes 

limitadores a uma única comunidade 

educativa. 

A diversidade de fala, por meio das 

relações sociolinguísticas, nos permite 

compreender a importância da presentificação 

de Surd@s Professores em diversos contextos 

educativos, de modo a sinalizar a bandeira da 

diversidade para além da linguagem estática, 

estável, eterna e universal. Assim, uma nova 

forma de interação e intersubjetividade, 

moldadas, passo-a-passo, pela ação humana 

no tempo e no espaço histórico, vivenciados. 
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O exposto na esquematização da mobilidade além de legitimar esse cenário 

como afirmação, mesmo diante dos desafios linguísticos, oferece-nos dá a certeza de 

que é preciso romper os entraves das fronteiras, interpostas em processo de barreiras, à 

atuação no trabalho de Surd@s Professores. 

Assim, expandir as condições para além das fronteiras intersubjetivistas denota 

amalgamar a realidade em vivência diante da estrutura-conjuntura, como processo, para 

moldar a prática de ensino. Portanto, implica (re)significar, de modo consciente, a 

dimensão técnica pedagógica enquanto aspecto social, cultural e político, em junção 

àquelas que compõem a realidade do entorno. Aliás, se a mobilidade, em conectividade 

com as Concepções Linguísticas e Pedagógicas, é fundamental para atuação de Surd@s 

Professores, como isso se processa? 
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6. CONCEPÇÕES LINGUÍSTICAS E PEDAGÓGICAS  

 

Para se compreender o processo linguístico e pedagógico enquanto processos 

entrelaçados, precisamos verificar como se estabelece o conhecimento que melhor 

atende em contribuição linguística. Nessa direção, vamos levar em consideração como 

Surd@s Professores, vão se constituindo em personalidade e reconhecimento por meio 

de suas atuações diante dos desafios educativos que enfrentam na realidade de ensino 

para favorecer em aperfeiçoamento de suas relações sociais.  

Ademais, em sentido de melhorar o ensino devemos levar em conta outras 

definições que respaldam a prática desses trabalhadores, bem como, a capacidade de 

interpretação dos estudantes. 

Para desvendarmos os meandros desse processo e desenvolver nosso estudo, 

dividimos a análise em três partes:  

A Parte I trata do Processo Linguístico, considerando os principais conceitos em 

concepções teóricas, de modo a identificar em que realidade comunicativa Surd@s 

Professores se encontram ou se articulam nas relações sociais educativas.  

A Parte II trata do Processo Pedagógico; nela, vamos perceber que não existe 

somente uma forma e modo de ensino-aprendizagem. Ao contrário disso, pelas 

presenças de variadas concepções culturais, em consonância linguística, conseguimos 

ter percepções e perspectivas de análise nos espaços educativos diversificados.  

Na Parte III vamos perceber que a formação das Identidades Linguísticas e 

Contextos Pedagógicos estão reconfigurados e repensados, estrategicamente, pelo 

trabalho educativo na prática de ensino. Neste sentido, a mutação de si mesmo faz 

refletir a sua própria personalidade conforme as diferenças de condições do nível de 

desenvolvimento e das aptidões intelectuais que cada um traz de sua realidade. 

Assim, desvendaremos com maior aprofundamento cada uma dessas etapas. 
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 6.1 PARTE I: PROCESSO LINGUÍSTICO  

 

A fim de prosseguimento em aprofundamento à nossa obra, apresentamos a 

seguir os principais conceitos que envolvem o processo linguístico: Monoglossia, 

Heteroglossia, Diglossia, Bilinguismo, Bi/Multilinguísmo, Translinguagem, 

Multimodalidade, Repertório Linguístico e Identidades Linguísticas. Esses aportes 

contribuem para trazer reflexões sobre as identidades de Surd@s Professores em 

processo linguístico, enquanto categoria pelo trabalho, diante da realidade vivenciada no 

âmbito educativo.  

Portanto, para facilitar a exposição das diversas percepções linguísticas 

identificamos e separamos os conceitos de acordo com a abordagem de trazida por cada 

autor: Monoglossia – Cavalcanti (1999), Baktin (1988; 2011; 2013; 2015; 2016; 2017; 

2018), García (2009, 2015), Wright, Boun (2015), Grosjean (1982), Flores e 

Beardsmore (2015); Heteroglossia – Bakhtin (idem), Fiorin (2017); Bilinguísmo - 

Maher (2007a, 2007b), Campello (2008, 2019); Diglossia - Fishman (1967); Língua 

Adicional – Leffa e  Irala (2014), Schlatter e Garcez (2012), Moreira Júnior (2014); 

Multilinguísmo - Zimmer e Alves (2014), Peal e Lambert (1962), Garcia e Sylvan 

(2011), Xavier e Canen (2008); Translinguagem - García, Johnson e Seltzer (2017), 

García e Yip (2017), Liberali e Swanwick (2020); Repertório Linguístico - Blommaert 

(2010), Busch (2012). 

 

 6.1.1 MONOGLOSSIA 

   

Quando tratamos sobre a monoglossia e notamos, por exemplo, a presença de 

Surdos em ambiente educativo, estamos considerando uma única língua onde esses 

Indivíduos/Sujeitos estão subordinados em processo de força e de dominação que 

excluiu e desqualifica importantes segmentos sociais brasileiros dificultanto a devida 

participação em igualdade de condições e em compartilhamento culturais na mesma 
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proporção. Conforme explica Cavalcanti (1999), o monolinguísmo está fortemente 

enraizado no Brasil de modo a querer “apagar” as minorias linguísticas do país. 

Dessa forma, vamos perceber que os efeitos monoglóssicos apresentam um teor 

presumível que nega espaço para a presença de outras vozes que queiram compor o 

diálogo. Esse fenômeno, segundo Baktin (1988; 2011; 2013; 2015; 2016; 2017; 2018) é 

o resultado de forças centrípetas sobre o outro, visando alinhar os discursos 

hegemônicos, embasados, somente, em sua visão de mundo. 

Paralelamente, podemos considerar essa prática monoglóssica como expressão 

das ideias hegemônicas já reconhecidas como verdadeiras e inquestionáveis pela 

comunidade discursiva, quando observamos, por exemplo, o português como maioria 

linguística predominante, em espaço educativo, e a Libras como minoria. Essa 

constatação mostra que, o grande problema está em se considerar somente uma única 

cultura e/ou invisibilizar segmento(s) de minorias linguísticas, como é o caso, por 

exemplo, dos Surdos e/ou outros grupos étnicos. 

Em se tratando das características culturais de identidades do próprio país, a 

abordagem requer um entendimento de que elas não são estáticas e muito menos 

monolíticas, pois, devido às suas constantes mudanças permitem, por meio de 

diversidade, contemplar outras identidades culturais. García (2009), quando trata sobre 

bilinguismo menciona a língua primeira do falante e a segunda como a língua adicional 

como um processo de soma de dois monolíngues. Quando colocadas em perspectiva, de 

análise, a grande crítica está justamente em considerar “os monolíngues como 

parâmetros para definir os bilíngues”, senso que o próprio conceito de bilíngue 

apresenta outro sentido e contexto. 

Garcia (2009) entende que esses modelos se baseiam na ideia de que o 

Indivíduo/Sujeito bilíngue é um duplo monolíngue e que as línguas são compreendidas 

de forma separada e distintas, ou seja, “insistem na separação completa das línguas 

durante a instrução” (WRIGHT, BOUN; GARCIA, 2015, p. 7). Uma das conclusões a 

que chegou foi que, as práticas linguísticas de Indivíduos/Sujeitos Bilíngues, são fluídas 

e não compartimentalizadas.   

A importância desses diferentes tipos de abordagem é que elas nos fazem 

perceber que o posicionamento monoglóssico tem como consequência produzir práticas 
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fragmentadas e compartimentalizadas. Portanto, diante da complexidade de identidades 

existentes, no país, levantar questões sobre o significado do processo monocultural 

sugere que a internalização linguística dos Indivíduos/Sujeitos torna-os reconhecidos 

culturalmente apenas por um dos grupos. 

 Na tentativa de traçar esse caminho elucidativo, Grosjean (1982) adverte que as 

monoglossias não devem ser comparadas, mas compreendidas por meio de suas 

interações de modo a responder às necessidades de comunicação e de conhecimento de 

línguas diferentes daquela concepção monoglóssica.  

Flores e Beardsmore (2015) compreendem que a língua monoglóssica parte da 

hipótese de que o monolinguísmo é a própria norma, a realidade monoglóssica, haja 

vista suas limitações e, ao mesmo tempo, sua importância cultural, pois precisa ser 

expandida para além das questões sociais. 

No território educativo onde o sistema linguístico monolíngue é o idealizado 

pela instituição, a expansão pedagógica fica reduzida não permitindo posicionamento 

dialógico e, sobretudo, impede o reconhecimento de identidades linguísticas de modo a 

dificultar o compartilhamento e a interação de outras culturas. Nesse ambiente, 

monoglóssico, ineficiente, de fechamento total da expansão linguística diversificada, 

prevalece o isolamento cultural dos grupos de minorias, por conta das muralhas 

linguísticas, invisíveis, projetadas contra as minorias no sentido de limitar ainda mais a 

oferta de condições para a o exercício de sua autonomia. 

Portanto, à medida que, pela expressão dos ideais hegemônicos, os traços 

monoglóssicos imprimem obstáculos para a abertura a múltiplas vozes alternativas com 

o objetivo de desafiá-las e rejeitá-las, essas vozes são direcionadas para a exclusão 

dialógica e de comunicabilidade. Nesse sentido, vamos buscar aprofundar essa 

discussão em olhar Heteroglóssico que consideramos imprescindível para que o diálogo 

entre as vozes seja reestabelecido em comunicabilidade.   
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 6.1.2 HETEROGLOSSIA 

 

O entendimento de Heteroglossia (Hetero que significa diferente e Glossa, que 

significa língua ou linguagem), aqui aplicado, se baseia na teoria bakhtiniana, que 

concebe o momento de comunicabilidade como uma justa posição de gestos, palavras, 

ações, interligados em uma discussão cultural, em diferentes vozes que são regidas por 

forças centrípetas (empurram na direção de uma voz autoritária unitária) e/ou forças 

centrífugas (estão empurram na direção de várias vozes linguagens) (BAKHTIN, 1988; 

2011; 2013; 2015; 2016; 2017; 2018).  

O termo “centrípetas” significa que as forças citadas puxam de direções 

diferentes para uma única direção, tendendo à centralização. Portanto, trata-se de 

diferentes vozes em espaço de relações sociais, em temáticas ou discussões que 

convergem para a pessoa como o centro daquela conversa. Por sua vez, as forças 

centrífugas insistem em puxar na direção de perspectivas dispersas ou descentralizadas, 

de modo a contemplar outras pessoas em um mesmo espaço de relações sociais. Dito de 

outra forma, as forças opostas estão trabalhando o tempo todo. As forças centrípetas 

estão empurrando na direção de uma voz autoritária unitária enquanto as forças 

centrífugas estão empurrando na direção de várias vozes, linguagens ou perspectivas 

heteroglóssicas.  

Oportuno observar que esses conceitos, dentro da heteroglossia, acomodam a 

variedade linguística como um aspecto representativo do conflito social, exemplo das 

tensões entre usos centrais e marginais da mesma língua, ou seja, aqueles podem ser 

ecoados por meio das diferenças entre as vozes.  

Em processo linguístico, o conceito de hetereglossia, presente nas obras de 

Bakhtin (2002, 2010 e 2014), apresenta a “voz como a interação de múltiplas 

perspectivas individuais e sociais” (BAKHTIN, 2002, p. 139), ou seja, vozes que são 

repercutidas, internalizadas, dialogizadas e compartilhadas nas interações que vão 

readaptando sua prática em sua própria realidade de modo a serem valoradas. 

Portanto, no dialogismo proposto por Bakhtin (1988; 2013; 2015; 2016; 2017; 

2018), vamos perceber que não se trata apenas de diálogo entre dois corpos, locutor-
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interlocutor, mas precisamos identificar que essa relação está sempre ligada a um 

determinado contexto. Contexto de extrema importância para se descortinar como se 

processam as relações entre os Indivíduos/Sujeitos nas atividades desenvolvidas em 

conjunto. Pois o ser humano é social à medida que tem interações de vozes em uma 

espécie de “simpósio universal” (BAKHTIN, 1988; 2013; 2015; 2016; 2017; 2018).  

Dessa forma, Bakhtin (1988; 2013; 2015; 2016; 2017; 2018) enfatiza que as 

vozes sociais não são neutras, mas têm força nas relações sociais. Assim, a cultura 

converge e diverge para novas possibilidades porque está em movimento e em 

diferentes situações em comunicação. 

De acordo com Fiorin (2017, p. 30-31), “[...] ao tomar em consideração tanto o 

social como o individual, a proposta bakhtiniana permite examinar, [...], os fenômenos 

presentes na comunicação real (...) analisados à luz das relações dialógicas que os 

constituem”. Ademais, segundo Fiorin (2017), a língua e a linguagem utilizadas nessa 

relação social mútua, produzem toda bagagem cultural e histórica. 

Ciente do desafio para que prevaleçam, em processo linguístico, as diferentes 

vozes, vamos perceber que, em se tratando de Surd@s Professores, nas relações sociais 

e no espaço educativo, há de se produzir uma nova bagagem cultural e histórica. Desse 

modo, a comunicação promovida nas relações dialógicas é realizada nas conexões das 

diversas vozes sinalizadas e/ou oralizadas, diante das forças centrípeta e/ou centrífugas, 

entrelaçadas culturalmente.  

Considerando a interação Heteroglóssica, entre as vozes para a produção 

dialógica, o processo linguístico possibilitará interconexão bilíngue para que os 

enunciados possam ser consubstanciados de forma a conceder autonomia e flexibilidade 

às diferentes culturas que compartilham do mesmo espaço linguístico.   

 

 6.1.3 BILINGUISMO 

 

 No que diz respeito ao Bilinguismo, torna-se relevante compreendermos em 

duas dimensões: a primeira de modo amplo, a corrente do próprio conceito e de modo 

micro, o bilíngue educacional. Ambas contribuem para trazer sentido para a análise de 
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nosso objeto de Estudo. Contudo, apesar de o conceito de Bilinguismo parecer simples, 

convém constatar que a própria comunicação apresenta um sentido mais amplo do que 

somente o do aspecto de duas línguas, ou seja, ela constitui-se em uma dimensão 

necessária e oportuna. 

  Nesse caso, em que pese ser considerada a minoria linguística, há que se levar 

em contar os esforços empreendidos, que conferem às identidades dos 

Indivíduos/Sujeitos, em seu processo cultural, legitimidade linguística. Assim, 

perguntamos-nos: como se processa o bilinguismo na vida social e educacional dos 

Surdos? 

A autora Terezinha Maher (2007a, 2007b) explica que o uso da Língua de Sinais 

apresenta uma forma discursiva valorativa na vida dos próprios Surdos. Assim, são 

capazes de realizar o bilinguismo de modo que os aspectos linguísticos possam aparecer 

no contexto das relações como compreensão no processo social e educativo 

dissolvendo, dessa forma, o preconceito linguístico. A autora afirma que existem 

algumas Caraterísticas dos Sujeitos Bilíngues, que ela vai chamar de Bilíngues 

Compulsórios (aquele que sofreu uma imposição linguística); Bilíngues Facultativos 

(poder de as línguas serem compartilhadas de forma respeitosa) e, Bilíngues Idealizados 

(desempenhar os domínios de duas línguas).   

Essas caracterizações, dos Indivíduos/Sujeitos Bilíngues são oportunas para uma 

abertura de múltiplas dimensões por meio da realidade humana nas relações de pessoas 

e de línguas. No caso dos Surdos, que usam a Libras, isso mostra que as mudanças 

simultâneas de uma língua para a outra não são erros ou deficiências, mas formas de se 

comunicação, de compreensão, e processo bilíngues, capazes de serem realizados. 

Nesse sentido, a quebra dos preconceitos no contexto linguístico possibilita maior 

abertura nos modelos e nos processos Educacionais Bilíngues. 

No âmbito educativo, Maher (2007a, 2007b) apresenta três Modelos de 

Educação Bilíngue, essenciais para redesenhar outro modelo de bilinguismos. O 

primeiro é o Modelo Assimilacionista de Submersão, o segundo é o Modelo 

Assimilacionista de Transição, o terceiro é o Modelo de Enriquecimento Linguístico. 

O primeiro modelo, Assimilacionista de Submersão, está posto quando uma 

instituição de ensino apregoa a inclusão ao estudante Bilíngue, mas na prática prevalece 
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a prática monolíngue de uma língua sobre a outra. Podemos compreender isso nos 

tempos em que os estudantes Surdos estavam sob a prática do oralismo. Ademais, se 

pensarmos em outra cultura, no caso do estudante Índio em escola de branco, sua língua 

e cultura são subjugadas, pois, nesse ambiente, prevalece somente a língua do branco e 

não a outra cultura. 

O segundo modelo, Assimilacionista de Transição, significa que a língua 

materna do estudante é a língua de instrução nas séries iniciais e, gradativamente, ela 

vai sendo substituída pelo ensino da língua majoritária. Neste caso podemos trazer 

como exemplo, a situação do estudante Surdo, de família Surda ou de pais ouvintes que 

sabem Libras, inserida na escola com o uso de Libras no Fundamental I, e que, quando 

vai estudar no Fundamental II, é condicionado a fazer uso da língua majoritária de 

ouvinte; ou, em caminho inverso, começa pelo oralismo e transita para Libras. 

  O terceiro modelo é o de Enriquecimento Linguístico, em que a língua materna 

do estudante é a língua de instrução durante todo o processo de escolarização, 

promovendo-se um bilinguismo aditivo. No caso dos Surdos brasileiros, por exemplo, 

isso se dá com a Língua de Sinais, primeira língua, e o Português, como segunda língua, 

ou seja, ambas as línguas ocorrem de forma simultânea. Apesar de essa ser uma 

proposta do movimento Surdo, no tocante à Escola Bilíngue de Surdos, ainda 

prevalecem, nesses espaços, a presença de professores ouvintes e a prática do Modelo 

Assimilacionista de Transição, onde a exposição majoritária da concepção oralista 

prevalece nas posturas e mentalidades sociais ouvintes.  

 Diante deste cenário, em contextos de ensino, como se dá a apropriação de 

conhecimentos pelos estudantes Surdos, por meio da prática pedagógica nessa 

perspectiva do Bilinguismo? Há um comprometimento com o público-alvo Surdo? 

Ana Regina Campello (2008, 2019) mencionou a Pedagogia Visual, em que 

compreende a importância de se fazer o uso de recursos visuais na comunicação em 

Língua de Sinais, de modo a valorizar e resgatar a própria cultura Surda. Aqui, a autora 

está pensando a linguagem imagética que envolve vários aportes, necessários, que 

incluem o próprio corpo, telas, cadernos escolares, apostilas, espaços educativos, entre 

outros detalhes que, às vezes, estão presentes de formas imperceptíveis.  
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O reconhecimento da Libras por meio dos signos visuais e de sua língua visual, 

para Campello (2008,2019), permite uma perspectiva Bilíngue de modo a conceber o 

mundo de maneira diferenciada. Para atender às necessidades, por meio dessas 

mediações da semiótica, busca-se sempre refletir sobre os professores bilíngues. 

 Considerando o bilinguismo em processo e em contexto, temos como eixo 

central a forma de comunicação linguística em intercalação de línguas como modos 

linguísticos para se estudar e compartilhar em territórios educativos, nas relações 

sociais. Servindo para assimilação cultural e, ao mesmo tempo, em projeção à 

incorporação de identidades, enquanto pessoa, e de formação linguística tanto de quem 

aprende e, precisamente, de quem ensina caso de Surd@s Professores, diante dos 

desafios linguísticos e de formação de si próprio, pelo trabalho educativo. 

 Consequentemente, considerar o Bilinguismo Educativo é sem dúvida considerar 

a diversidade de estudantes oriundos de diversas situações sociais, históricas e culturais. 

Assim, a presentificação, de Surd@s Professores, enquanto perfil, em prática de ensino, 

em categoria de trabalho, em exercício de linguagem e de língua, busca superar ou 

reproduzir as contradições dessas diferenças culturais. 

 Por isso, o bilinguismo educativo, a nosso ver, precisa ir além da nm,.,lk,. e L2, 

dai ser oportuno compreendermos o entrelaçamento que ele proporciona na prática de 

ensino, precisamente ao perfil de Surd@s Professores. Por conta disso, há que se 

considerar também um olhar mais crítico, diglóssico, sobre esse universo.  

 

 6.1.4 DIGLOSSIA 

 

A diglossia, em seu conceito, pode ser compreendida a partir da análise de 

Fishman (1967) que explica a necessidade de se ter a dimensão individual (psicológica) 

do bilinguismo a partir da dimensão social (sociológica) da diglossia, ou seja, a 

diglossia em situações de contato entre línguas ou de forma distinta. 

Para maior sustentação de análise, Fishman (1967) apresenta quatros situações 

sociolinguísticas, a saber: tanto diglossia com bilinguismo (uma depende da outra pela 

hierarquia e a forma social, inter-relacionadas ); diglossia sem bilinguismo (trata sobre 
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as questões políticas/econômicas/religiosas que colonializam a cultura linguística, do 

outro, fragmentando-a); bilinguismo sem diglossia (domínio de duas línguas, mas sem a 

necessidade de uma separação em função social); nem diglossia e nem bilinguismo 

(situação social em constante interação gerando diversificação que torna imperceptível a 

essa estratificação de bilinguismo e de diglossia). 

Diante do exposto, de acordo com a realidade local, tanto a diglossia que se 

manifesta na língua quanto a que manifesta entre línguas são oportunas para 

compreendermos como a estratificação e função social nos contextos, em processo 

linguístico, vão se formando e se constituindo nas relações. Dessa forma, pudemos 

perceber que a variação linguística, em distinções sociais, não está somente em 

verticalidade, de modo hierarquizada, mas também em horizontalidade e de acordo com 

a linguística, a ela vinculada. 

Para reforçar a nossa obra, a de que Surd@s Professores pelo trabalho educativo 

devem estar em processo da diglossia com bilinguismo, podemos compreender que, ao 

lecionar Libras para os ouvintes diante de outra língua, é no território educativo e de 

lugar nas relações sociais que o processo linguístico resiste dentro do contexto 

hierarquizado. Ainda que o ensino de Libras tenha sua função diferenciada, o 

monolinguísmo de língua prevalece nessa dinâmica de ensino e, aos poucos, vai se 

inter-relacionando socialmente para o caráter bilíngue de quem aprende. 

Ao nos depararmos com Surd@s Professores em diglossia sem bilinguismo, em 

processo político e cultural no território educativo, em que não há hibridação linguística 

no contexto de ensino, vamos perceber que esse processo está vinculado à situação de 

fronteiras linguísticas. Isso acontece porque, as línguas, em cada comunidade educativa, 

tem produção monolíngue, própria. 

Embora haja essa separação linguística em relação diglóssica, ainda assim, 

consideramos oportuna a presentificação de Surd@s Professores nos espaços 

educativos, pois, atrelados aos aspectos políticos e culturais em fronteiras linguísticas, a 

ação conflituosa e contundente, perpetrada por esses Indivíduos/Sujeitos, concorre para 

a superação do monolinguísmo e da individualização. Também convém, buscar 

alternativas que possibilitem agregar outras línguas, adicionais, em aporte linguístico 

que permitirá expansão para as práticas sociais. 
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 6.1.5 LÍNGUA ADICIONAL  

 

Como aqui nos propomos compreender a Língua Adicional, não somente em 

língua de modalidade L1, L2 e/ou L3, mas sim como língua em uso para aproximação 

das práticas sociais (LEFFA; IRALA, 2014), advertimos que não estamos falando de 

gramática e de perfeição dela. Portanto, o objetivo está elencar as práticas que permitem 

autonomia de escolher o que é significativo, em percurso de vida, para se fazer uso ou 

não da língua escolhida. Desse modo, os envolvidos, podem ampliar seu repertório 

(SCHLATTER; GARCEZ, 2012).  

Para clarificar o entendimento sobre o conceito, Schlatter e Garcez (2012) 

definem língua adicional em consonância com a educação, com preocupação de 

priorizar o acréscimo das línguas a outras que o professor já tenha por experiência. 

Nessa representação linguística, podemos pensar, por exemplo, a língua Libras e/outras 

línguas.  

Em sentido mais amplo, podemos dizer que, ao assumirmos essas línguas como 

partes dos recursos necessários para a formação da cidadania, elas, além de serem úteis 

e imprescindíveis para a transformação social, também contribuem para modificar as 

relações entre os Indivíduos/Sujeitos. 

Relacionadas a esses princípios, a língua como meio de comunicação e 

expressão, socialmente percebida, oportuniza transmissão de ideias e fatos, valoriza a 

compreensão em decorrência da relação social que experimentada. Por isso, é 

importante reconhecemos como a multimodalidade está inserida no processo de uma 

língua adicional, ou seja: como processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, os 

conhecimentos são construídos e vão se constituindo para uma nova língua, em 

processo recíproco, ou seja, desenvolve uma compreensão mútua. 

Para Leffa e Irala (2014) o desenvolvimento do ensino de língua adicional se 

mostrou uma verdadeira solução de problemas à aprendizagem, ou seja, a importância 

de usar o método que contemple, de fato, os elementos linguísticos nas relações 

educativas apresentadas aos estudantes. Outro ponto, diz respeito às características 
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didáticas de modo que os elementos linguísticos façam sentido para aquisição de 

conhecimento.  

Com efeito, Leffa e Irala (2014) explicam que, aprender a Língua para o 

desenvolvimento linguístico é necessário e oportuno, mas precisa estar em consonância 

com o contexto educativo de modo a instrumentalizar o professor para preparar a aula e 

passar o conteúdo aos estudantes. Já o construtivismo, para conhecimento, é produzido 

por estudantes, por meio dos recursos. Nessa direção, Leffa e Irala (1998) destacam que 

uma das premissas é que a língua é um conjunto de hábitos, por isso deve-se ensinar a 

língua, e não sobre a língua. Desse modo, as línguas são diferentes, não havendo 

homogeneidade.  

Para compreender a Língua Adicional de forma acessível eacolhedora, 

considerando-a língua próxima e não de forma estranha como estrangeira, conforme 

enfatiza Moreira Júnior (2014) acessível e acolhedora torna-se necessário 

“‘destrangeirizar’ o ensino da língua alvo, isto é, não somente desenvolver as 

habilidades comunicativas, mas também a consciência crítica dos estudantes”. Destarte, 

torna-se “a língua adicional como um instrumento para reconstrução social, ou seja, 

aprendê-la para transformar (-nos)”. 

Levando em consideração a Língua Adicional como escolha para mais uma 

língua, acrescentada ao conhecimento, repensamos o papel da educação, quando 

considemos o processo linguístico de Surd@s Professores, e entendermos o quanto é 

oportuno a sua presentificação e a do domínio linguístico como opções para que os 

estudantes de outras línguas possam compartilhar a comunicação de modo recíproco.  

É por isso, também, que a reciprocidade das línguas, diferenciadas e de modo 

mútuo, é interessante, na medida em que a Língua Adicional possibilita Surd@s 

Professores articularem o entendimento e as relações de ensino-aprendizagem para a 

transformação coletiva. Também é interessante considerar que as línguas respondem a 

estilos diversos, aplicados, por analogia, ao uso do repertório linguístico e conforme os 

espaços multilíngues do ambiente educativo, onde os Indivíduos/Sujeitos estão em 

representatividade. 
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 6.1.6 MULTILÍNGUÍSMO 

 

Com a intenção de superar aquela visão do monolinguísmo em processo 

linguístico e ideológico, vigente como único valor, buscamos trazer uma visão mais 

ampla do conceito do multilinguismo, de modo abarcar, além das relações sociais, em 

suas múltiplas formas de línguas, a reflexão sobre os principais desafios impostos à 

relação entre a teoria e a prática. Nessa construção, Zimmer e Alves (2014, p. 78), ao 

relatarem o processo histórico sobre o conceito de multilinguismo, explicam que, desde 

“a década de 1960, (...) a partir do trabalho de Peal e Lambert (1962), o multilinguismo 

passou a ser objeto de estudo das ciências cognitivas, entre elas a Neurolinguística e a 

Psicolinguística”. 

 Por meio de inúmeros estudos acadêmicos, realizados dos anos sessenta em 

diante, oportunos experimentos, para a compreensão do multilinguismo têm beneficiado 

e encaminhado para o multiculturalismo, conceito desenvolvido interligando a 

capacidade linguística e a troca de conhecimento de mais de uma língua-cultura. 

Zimmer e Alves (2014, p. 78) explicam que é “importante evitar uma simplificação do 

que realmente representa o multilinguismo, uma vez que se trata de um processo mais 

complexo do que a aquisição de uma segunda língua”, ou seja, o multilinguísmo é uma 

potência entre múltiplas línguas que são articuladas e usadas, ao mesmo tempo. 

 De acordo com Garcia e Sylvan (2011), precisamos compreender esse conceito 

partindo das singularidades para as pluralidades que o compõem em espaços sociais. É 

como se o conceito demandasse, propositadamente, olhar para além das relações sociais 

para se perceber o quanto ele estava em consonância ao próprio contexto educativo de 

modo a transformar as práticas educativas. É o que Xavier e Canen (2008, p. 225) 

chamam de voz e vez, estabilidade pessoal e social, além de reconhecimento. 

Assim, as necessidades do trabalho do professor em reorganizar suas práticas no 

contexto de ensino fazem refletir sobre o perfil de Surd@s Professores, nas relações 

desafiadoras no espaço educativo. Desse modo, como ponto de partida, essas práticas 

podem ampliar o horizonte de ensino, obter apropriação de outras culturas, instigar 

novas reflexões e trazer maior conscientização, tanto no âmbito do trabalho quanto do 

espaço pedagógico. 
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Nesses casos, não podemos compreender a presentificação de Surd@s 

Professores isolados de outras culturas institucionais educativas, pois mesmo que isso 

não invalide todo aporte cultural que trazem consigo, que faz parte de sua personalidade 

cultural/linguística, a receptividade e o enfrentamento das realidades educativas 

contribuem para despertar novos valores linguísticos em potências significativas e 

oportunas para legitimar a existência desses trabalhadores, no processo do 

multilinguísmo.  

Portanto, acreditamos que a concepção desenvolvida, nesta obra, segue no 

sentido de articular as ações desses trabalhadores, com reflexões teóricas multiculturais 

que se estendam para o exercício de suas práticas didático-pedagógica, de modo 

translíngue, nos diferentes territórios educativos em que se encontram, a partir de suas 

relações e representações sociais. Espaços que permitam que Surd@s Professores 

tenham, oportunidades nas mesmas condições que os demais trabalhadores.  

 

 6.1.7 TRANSLINGUAGEM  

 

Os escritos de García, Johnson e Seltzer (2017) ajudam a compreender a 

translinguagem por meio dos múltiplos olhares do processo pedagógico e do ensino-

aprendizagem que enriquecem, em processos simultâneos, a dinâmica da sala de aula. 

As autoras acreditam que essa perspectiva vai além do próprio bilinguismo no aspecto 

linguístico, pois busca contemplar a translinguagem por meio daqueles recursos 

pedagógicos que os professores colocam em ação no seu jeito de ensinar e em 

conformidade com o público-alvo. 

 Oportuno compreendermos que não são as partes das linguagens particulares que 

são oficialmente usadas para fins instrucionais nesse espaço educativo, porque a prática 

vai além dessa concepção. Nesse sentido, focar nas práticas linguísticas de uma sala de 

aula permite definir o ensino-aprendizagem, em movimento, a partir da perspectiva dos 

estudantes e dos professores. 

Portanto, há preocupação em identificar os principais componentes da 

translinguagem por meio de vários ângulos pedagógicos, ou seja, o ensino, o conteúdo, 
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a avaliação, os tipos de linguagem e os tipos de línguas envolvidas. O intuito é que o 

repertório linguístico integrado possa adquirir suas ações, suas habilidades linguísticas 

necessárias como processo autônomo e, ao mesmo tempo, independente uns dos outros. 

 As autoras destacam ainda que o papel dos professores em sala de aula permite 

projetar, pelo espaço de relações, a translinguagem por meio das estratégias 

pedagógicas para que possamos entender como ajudar os estudantes a usarem suas 

línguas para aprenderem. Com isso, as autoras, introduzem uma ferramenta reflexiva 

para incentivar os professores a adotarem a translinguagem para trazer mudanças 

positivas, de modo que os estudantes possam refletir e construir novas ideias. 

Assim sendo, García e Yip (2017) explicam que a transliguagem pode ser 

realizada de diferentes formas quando o professor observa o repertório linguístico dos 

estudantes e as principais habilidades “em fornecer evidências baseadas em texto, fazer 

inferências, identificar ideias principais e reconhecer a construção e a estrutura dos 

textos e (...) de sua capacidade de usar certas convenções linguísticas”. 

Levando-se em consideração que o contato social não pode ser dispensado, a 

sala de aula como espaço social torna-se espaço oportuno para identificar as lacunas e as 

dificuldades de desenvolver outras línguas. Nessa direção, os professores que fazem uso 

da translinguagem, em sala de aula, terão condições de diferenciar uma língua, dita 

padronizada, para dar oportunidade aos seus estudantes de, por meio de suas 

capacidades, “usarem” outra língua, por meio de diversas tarefas em processo educativo 

e, em diferentes modos, entre os interlocutores.  

Para transpor as etapas que podem conduzir a um assujeitamento linguístico e 

para que ocorra translinguagem, vemos que não basta somente usar duas línguas, 

porque a isso se entende por bilinguismo. No entanto, é mais do que “linguagens dita 

padronizadas”, “realizando diferentes tarefas utilizando todo repertório linguístico” 

(GARCIA; YIP, 2017), na inter-relação de acesso e de reflexões.  

Nesse sentido, para que haja no trabalho educativo e desenvolvimento em 

compreensões de conteúdos significativos a todos, é preciso tomada de risco para 

libertar os envolvidos da dependência dolorosa de uma só língua (monolíngue), pois o 

Indivíduo/Sujeito já não está mais sozinho nesse processo linguístico, dai porque “essas 

questões apontam para a necessidade urgente de avançar a formação profissional para os 
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professores, a fim de desenvolver salas de aula que fazem uso das translinguagens” 

(GARCIA; YIP, 2017, p. 172).  

É justamente, nesta conjectura educativa, em diversos espaços, que novos 

desafios precisam ser enfrentados no sentido de fazer uso da Translinguagem como 

Ferramenta de Descolonização Interações em um Espaço de Enfrentamento de 

Desigualdades32, como aponta Liberali e Swanwick (2020). Nesse sentido, as autoras 

articulam seus conhecimentos como legado contra a exploração, as opressões e as 

injustiças, no sentido de contribuir para superar as desigualdades sociais e culturais. 

    Nessa direção, enfatizam que todo o domínio teórico e social conservador sobre 

a realidade precisa ser descolonizado, para que se possa superar o olhar de imposição e 

que a realidade seja refeita, vivenciada nos aspectos econômicos, políticos e, 

precisamente, no âmbito educativo. 

  É justamente nessa realidade, contraditória e desigual, que a prática da 

translinguagem, como processo que transpassa por diversos usos de recursos 

linguísticos, vem fazer sentido e dar significados sociais para um processo de 

“desencapsulação, entendido como a ampliação dos horizontes de ação dos participantes 

sobre as funções e tarefas atualmente atribuídas a eles, criando bases para o 

desenvolvimento da mobilidade”33 (LIBERALI, 2020). 

        Isso significa empreender maior envolvimento, de modo que o âmbito educativo 

seja permeado por uma “construção de propostas escolares para romper limites”, a fim 

de “promover novas formas de ser, agir, sentir, conhecer”. Assim, os processos de 

aprendizagens serão pensados fora dos moldes conservadores e poderão recriar, por 

meio da translinguagem, um mundo multilíngue.  

 Diante dessa realidade, Liberali e Swanwick (2020) compreendem que “as 

práticas translinguísticas” contribuem para “desencapsular paradigma como 

envolvimento descolonizado de todas as diferentes participações em atividades artísticas 

                                                        
32 Translanguaging as a Tool for Decolonizing Interactions in a Space for Confronting Inequalities 
33 deencapsulation, understood as the expansion of participants’ horizons of action on top of the functions 
and tasks currently assigned to them, creating foundations for the development of mobility (Liberali, 
2020). 
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e educativas”34. Consequentemente, representam um salto significativo que transpassa 

para além do aspecto linguístico, pois se manifesta em consonância com os aspectos 

pedagógicos de ensino-aprendizagem, entrelaçando, assim, pela translinguagem, uma 

sociedade culturalmente diversa.  

  Outrossim,  veremos que as interações delineadas pelas relações sociais e 

educativas,  presentes em espaço de mobilidade,  possibilitam compartilhamento de 

recursos linguísticos e semióticos. Destarte, um conjunto de construção de sentidos vai 

surgindo por meio dessas ações humanas que envolvem a comunicação. 

 No que diz respeito ao contexto de interações entre Surdo e ouvinte, Swanwick 

(2017) define repertório como “formas de conhecer e usar sinais e linguagens escritas 

que são moldadas por biografias pessoais e que estão em constante fluxo e descreve a 

translinguagem como o uso flexível desses repertórios para a construção de sentido”35. 

      Assim, temos o uso da língua como experiências sociais, culturais e linguísticas 

que influenciam e são influenciadas quando as relações de convivências sociais e 

contextuais acontecem. Ou seja, a própria prática educativa, entrelaçada por interações, 

permite que os repertórios linguísticos evoluam. Isso, segundo Liberali e Swanwick, 

“exige compreender os dinamismos do que se faz com a linguagem e como, por meio 

dela, podem ser criadas identidades e relações com os outros”36 (LIBERALI; 

SWANWICK, 2020). 

 Sendo assim, quando Liberali e Swanwick (2020) dão ênfase à translinguagem 

como “ferramenta para, ou expressão de, descolonização em interações surdos-ouvintes 

no espaço multilíngue”37, elas não apenas estão descortinando esse “espaço particular 

para aprendizagem que se concentra nas injustiças sociais, políticas, econômicas, 

culturais, educacionais e éticas”, mas enfatizando que essas questões são oportunas para 

despertar e estimular ações, em coletividade social, para se superar  contrastes de 

                                                        
34 de-encapsulated paradigm, can support a decolonized involvement of all the diferent participants in 
artistic and educational project activities (LIBERALI; SWANWICK, 2020). 
35 using sign and spoken/written languages that are shaped by personal biographies and that are constantly 
in flux and describes deaf hearing translanguaging as the flexible use of these repertoires for meaning 
making (SWANWICK, 2017). 
36 demands an understanding of the dynamisms of what one does with language and how, by its identities 
and relationships with others (LIBERALI; SWANWICK, 2020). 
37 a tool for, or expression of, decolonization in deaf-hearing interactions in the multilingual space 
(LIBERALI; SWANWICK, 2020). 
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contextos colonizados, ou seja, buscar novos caminhos e perspectivas como forma de 

contribuir com o desenvolvimento da formação intelectual e humana. 

 Embora reconheçamos um grande desafio na prática educativa e de relações 

sociais, uma vez que “a língua de sinais é, frequentemente, mal compreendida como 

principal suporte de interação”, ou por questões de que os envolvidos tem pouco contato 

com os Surdos, entendemos ser a translinguagem oportuna à medida que o 

Indivíduo/Sujeito vai ter sua compreensão de sentido quando se mobiliza para “além de 

sua zona de conforto e tenta se envolver com a língua de sinais como uma forma de 

construção de significado”38 (LIBERALI; SWANWICK, 2020), nesses espaços de 

interações. 

Diante do que está posto, percebemos que as autoras Liberali e Swanwick (2020) 

têm como intuito valorizar e empoderar de forma cultural aquela sociedade desigual, 

apresentando as diferentes formas de como a translinguagem envolve pessoas em 

diversas vozes que vão se entrelaçando para a construção de sentido como tentativa de ir 

além de seu status inicial, para que possa alcançar novos engajamentos, quer seja em 

seus itinerários sociais e culturais, quer seja por meio de experiências de vida para 

novas reflexões.  

As contribuições do que foi apresentado pelas autoras nos fizeram compreender 

que as práticas translíngues, “numa perspectiva desencapsulada, conseguiram sustentar 

um envolvimento descolonizado dos diferentes participantes nas atividades artísticas e 

educativas”39. Por conseguinte, apresentaram o “papel revolucionário da translinguagem 

para descolonizar interações e criar o envolvimento de surdos e ouvintes no trabalho 

interdisciplinar”40 (LIBERALI E SWANWICK, 2020), ou seja, uma demonstração de 

que é possível, por meio de múltiplos recursos pedagógicos nessas interações 

linguísticas, criar novas realidades e criatividades educativas.  

Portanto, precisamos ultrapassar essa conceituação binária de monolíngues e/ou 

bilíngues para garantir com qualidade as diversidades linguísticas e promover um 

                                                        
38 beyond their comfort zone and try to engage with sign language as a form of constructing meaning. 
(LIBERALI; SWANWICK, 2020). 
39 in a de-encapsulated perspective, managed to support a decolonized involvement of the different 
participants in artistic and educational activities (LIBERALI E SWANWICK, 2020). 
40 Revolutionary role of translanguaging for decolonizing interactions and creating the involvement of 
deaf and hearing participants in the interdisciplinar work (LIBERALI E SWANWICK, 2020). 
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contexto de mescla cultural que, de fato, possam denominar de multiculturalismo e/ou 

diversidade cultural e, não somente, compreender o contexto de um seguimento cultural. 

Ninguém duvida disso, pois considerar e valorar o caráter pedagógico, enquanto 

processo multilinguítico de ensino-aprendizagem, promoverá mudanças significativas, a 

despeito da vontade dos que pensam que é mais fácil falar do que fazer. 

Nesse sentido, valorar o caráter pedagógico linguístico significa romper com o 

silêncio para dar sentidos e significados aos grupos considerados minoritários, em 

territórios educativos. Portanto devemos considerar as translinguagens, nas relações de 

vivências colaborativas desenvolvidas nessa interação de ensino-aprendizagem, pelo 

agir dos Indivíduos/Sujeitos envolvidos no processo e pela consciência linguística 

adquirida como necessária para a formação humana. 

Ainda nos moldes de multiculturalismo, há de se enfrentar/questionar os desafios 

e propósitos educativos para o entendimento da linguagem no uso e processo de 

formação dos estudantes e na aplicação prática em diversidades linguísticas nas relações 

culturais. Assim, em sala de aula, não basta somente considerarmos as relações de 

diversidades linguísticas, mas também a estrutura social e pedagógica de recursos que 

contemple, de fato e de direito, o desenvolvimento de cada criança- estudante para que 

aprendam e compreendam a importância do interagir por meio de várias línguas. 

Em se tratando de Territórios Educativos, ainda, há grandes desafios em aceitar 

as minorias linguísticas excluídas, porque, quanto mais deslocadas de seus 

entendimentos, compreensão e interações, maiores serão as dificuldades em adquirir o 

conhecimento de modo emancipatório. 

Portanto, se há essa preocupação com os estudantes nas interações linguísticas 

por que não pensar também a presença de Surd@s Professores em prática para o ensino-

aprendizagem como necessidade social para a superação aos desafios, em razão da sua 

trajetória individual e das condições sociais que os redirecionaram?  

Diante do exposto, temos diversas realidades em que nos deparamos com os 

desafios de Surd@s Professores perante o espaço educativo envolvido. De um lado, 

Surd@s Professores que fazem o uso da oralização vão sofrendo resistência e restrições, 

para se expressarem na primeira língua (Libras), com consequências negativas em suas 

autonomias institucionais. Por outro lado, Surd@s Professores sinalizados, em 
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instituições educativas, também ficam restritos ao ensino de Libras ou somente em sua 

disciplina.    

Sabemos que os esforços permanecem custosos e não atingem um sucesso pleno. 

Que a padronização universal institucional pedagógica ainda estigmatiza e nega maior 

autonomia às minorias linguísticas, entre as quais se encontram Surd@s Professores 

como categoria de trabalho. Porém, acreditamos que a personificação de Surd@s 

Professores pela liberdade linguística, por meio da translinguagem pedagógica que 

exercem com o envolvimento de todos, contribui para o desmantelamento do modelo no 

qual está assentado o atual sistema educativo.  

Por isso, não duvidamos que haja motivações consubstanciais, nesta obra, a 

despeito dos limites encontrados, para mostrar como a realidade educativa está 

estruturada e que precisa de intervenção urgente para canalizar aos Indivíduos/Sujeitos 

Surd@s Professores o gozo de suas liberdades, Identidades Culturais, Repertórios 

Linguísticos e garantias constitucionais, enquanto cidadãos. 

 

 6.1.8 REPERTÓRIO LINGUÍSTICO 

 

O descortinar do Repertório Linguístico se processará por meio de abordagem 

biográfica aqui utilizada como um retrato da linguagem, e pela leitura, como 

representação visual-verbal em consonância com as experiências linguísticas adquiridas 

nas relações de convivências, bem como pelo destaque conferido aos recursos 

necessários ao aporte da comunicabilidade dos envolvidos. 

A esse respeito, Blommaert (2010) explica que a análise deve ser encaminhada 

por meio dos “recursos real linguístico, comunicativo, semióticos que as pessoas têm, 

não por representações abstratas e idealizadas (ou ideologizadas) de tais recursos”. Isso 

faz referência aos repertórios que as pessoas realmente possuem e/ou realizam, apesar 

dos complexos recursos que lhes são ofertados. 

Quando a representação verbal-visual, de comunicação, concebida em 

construção ao processo linguístico, ultrapassa os limites do próprio Indivíduo/Sujeito no 



314  

sentido de que as palavras usadas e manifestadas, nessas relações, formem sentido 

social-linguístico, com repertório, ela vai além da normativa linguística hegemônica. 

Esta contínua vivência de prática de diversos modos de comunicação-interação 

vai gerando resultados de forma gradativa. Tanto no contexto das singularidades quanto 

no das coletividades, tratando-se de cruzamento de línguas como experiências entre 

Indivíduos/Sujeitos, traços culturais, linguísticos e históricos vão sendo adquiridos e 

apropriados, de forma consistente, para desabrochar em um novo mundo de 

significações. 

Contudo, Blommeart (2010) explica que devemos compreender que o 

multilinguísmo “não deve ser visto como uma coleção de "línguas" (...), mas sim como 

um complexo de recursos semióticos específicos, alguns dos quais pertencem a uma 

‘linguagem’ convencionalmente definida, enquanto outros pertencem à outra ‘língua’”. 

Nessa direção, conforme o Indivíduo/Sujeito vai internalizando as linguagens, 

por meio da socialização linguística, as modalidades de escritas vão se entrecruzando e 

se materializando. Assim, as formas de uso necessário de linguagens em seus registros – 

variações, gêneros, modalidades –, bem como em seus usos ideológicos linguísticos, 

permitem, de acordo com vida cotidiana desse Indivíduo/Sujeito, construir novas 

formas e valores de linguagens e recursos.  

Portanto, precisamos ter em mente que os reconhecimentos linguísticos, de 

diversas línguas em interações como construções de afirmações ideológicas em lugares 

estabelecidos, que vão moldando o ser humano e dando-lhe logicidade. Aqui se ressalta 

aquilo que Blommeart (2010) chama de Repertórios Truncados, no sentido de que 

ninguém sabe todas as línguas. Assim, em contexto educativo, as competências são 

parciais porque vão depender do território em que estiverem inseridas.  

As categorias linguísticas devem ser reconhecidas em seus espações de relações 

de modo a construir novas ideologias, historicamente condicionadas. Portanto o 

repertório linguístico não pode ser limitado, como uma divergência de prática educativa 

no sentido de reproduzir o estereótipo sobre a cultura do outro em sentido oposto à 

translinguagem.  
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Se isso ocorrer pode-se reproduzir, segundo Busch (2012, p. 5)41, “práticas 

institucionais que visam a monolinguização e homogeneização e determinam inclusões 

e exclusões”. Dada a revelação de Busch (2012), entendemos que precisamos ficar em 

constante monitoramento sobre como está delineado o bilinguismo, as práticas 

bilíngues, o multilínguísmo, para sabermos se há responsabilidade ou não em atuação-

ação do uso nas práticas de ensino e no modo como de fato são processadas.  

Nessa direção, conforme o Indivíduo/Sujeito vai internalizando, por meio da 

socialização linguística, as linguagens, as modalidades de escritas vão se entrecruzarem 

e se materializando. Nesse sentido, as formas de uso necessário de linguagens em seus 

registros, variações, gêneros, modalidades, bem como, em seus usos ideológicos 

linguísticos permitem que, de acordo com vida cotidiana desse Indivíduo/Sujeito, 

construir novas formas e valores de linguagens e recursos.  

Ademais, no tocante ao nosso objeto de estudo entendemos que esse processo de 

aproveitamento e de práticas linguísticas dependerá do repertório de experiência de 

Surd@s Professores em mobilidade com os estudantes, dos recursos lúdicos, de 

materiais interativos e acervos que possibilitem transformações significativas para as 

práticas educativas e que ultrapassem e superem um modelo único de ensino. 

O processo consiste em interpretar a vivência-trajetória de Surd@s Professores, 

em compartilhamento de línguas e de estratégias, em espaços que contribuam com o 

processo de ensino-aprendizagem e a expansão de interações sociolinguísticas 

educativas. Assim, vamos encontrar a diversidade linguística conforme as práticas 

entrelaçadas pelas experiências individuais com os estudantes ali inseridos. 

É preciso, sobretudo, notar que, pela mobilidade, os repertórios linguísticos, 

como recursos utilizados em sala de aula, servirão de referenciais para consubstanciar o 

processo pedagógico e os diferentes modos de comunicação entre os envolvidos no 

processo educativo. Portanto, permitirão a Surd@s Professores e estudantes saírem da 

relação de dependência linguística ao manifestarem seus signos de significados em 

prática de linguagem no processo de desenvolvimento constituído, mutuamente e 

                                                        
41 (…) “of translanguaging are institutional practices that aim at monolingualization and homogenization 
and determine inclusions and exclusions (BUSCH, 2012, p. 5). 
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socialmente, como parte da estrutura e conjuntura de formação educativa libertária e 

libertadora. 

 

 6. 2 PARTE II: PROCESSO PEDAGÓGICO  

 

Quando tratamos do processo pedagógico não estamos nos referindo ao ensino 

infantil, a que muitos do senso comum o têm reduzido, mas sim do seu grande valor 

educativo, abarcando todos os seguimentos e esferas educativas, ou seja, do infantil ao 

superior, de modo a contemplar atuação de ensino-aprendizagem.  

Assim sendo, há que se considerar o trabalho educativo como oportuno para o 

desenvolvimento do Indivíduo/Sujeito, pela apropriação do aporte linguístico e do 

conhecimento que ele tem acumulado, não apenas em sua trajetória escolar, mas 

também diante do contexto político, econômico, social e cultural do qual faz parte, e de 

acordo com a realidade ideológica compartilhada.  

Nesse sentido, vamos apresentar o processo pedagógico pautado nos seguintes 

referenciais teóricos, em destaque: Alfabetização - Soares (1999, 2018), Dias (2019), 

Quadros e Neves (2017); Letramento – Mary Koto (1986), Tfouni (1988, 1995), 

Kleiman (1995), Liberali, Megale (2003, 2018, 2019), Marcuschi (2001); 

Multiletramento - Ramos (2019), Liberali (2019), Dias (2019), Canuto (2015); 

Multimodalidade - Rodrigues (2018), The New London Group (1994), Liberali (2015), 

Demambro (2019); Multiculturalismo - Liberali (2019), Kincheloe, Steinberg (1997), 

Candau (2008), Moreira (2008); Língua Adicional em Perspectiva Pedagógica – 

Megale (2019), García (2009); Repertório Pedagógico - Swidler (1986; 2001) Souza 

(2018). 

 

 6.2.1 ALFABETIZAÇÃO 

 

Há diversos espaços educativos em que a realidade de outras culturas e línguas, 

precisa ser levada a efeito. Um fator que requer atenção é o fato de que, quando 
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observamos algumas abordagens, de imediato, percebemos que elas remetem ao 

processo de leitura e escrita de modo simplista, reducionista e ainda em contextos 

monolíngues. Diante dessas condições nos perguntamos: quais os métodos mais 

adequados? 

Soares (2018) destaca que preocupações dessa natureza não são recentes, pois 

desde o final do século XIX busca-se compreender o processo de alfabetização, os 

métodos, a história e os aspectos culturais do nosso próprio país. Daí a inquietação que 

se estabelece nas discussões que estão presentes em contexto educativo. 

Para discutir sobre a conceituação de alfabetização precisamos levar em conta o 

processo metodológico que se apresenta em determinada época e contexto educativo, 

ora como alternância, ora em oposição ao modelo “tradicional” e em busca de inovações 

de ensino, de entendimento e de saberes.  

Como a questão vai muito além da subserviência de uma abordagem simplista, e 

como precisamos tomar consciência da necessidade de mudanças profundas nessa 

questão, vamos mostrar a alfabetização do ponto de vista de uma cultura genérica, 

depois pela interpretação da própria cultura Surda e, em um terceiro momento, vamos 

apontar novos caminhos para alinharmos a interpretação e a reflexão, com o nosso 

objeto de estudo, em posicionamento.  

Para Soares (2018), a alfabetização é a aprendizagem inicial da leitura e escrita 

pela qual o estudante perpassa no processo educativo. Podemos compreender esse 

mecanismo de como ele se ocupa e vai ganhando características particulares diante do 

entorno contextual, ou seja, socialmente nas relações, fazendo uso da leitura e da 

escrita, sendo que só é possível o entendimento do objeto da alfabetização em suas 

diferentes facetas, no modo linguístico, interativo e sociocultural. 

Assim, nos moldes tradicionais, no século XX, as cartilhas e a transcrição da 

soletração eram os aportes necessários para o entendimento, e o sistema alfabético-

ortográfico da escrita associava a alfabetização a um código de escrita com suas regras e 

relação de fonemas e grafemas.  

Dias (2019, p. 90), explica a existência de dois métodos como processo de 

alfabetização, ou seja, “partindo de unidades menores de língua (fonemas, sílabas) para 
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chegar às unidades maiores (palavras, frases) – métodos sintéticos – ou partindo de 

unidades maiores para decompô-las – métodos analíticos”.  

Desse modo, utulizando o conceito de alfabetização pelo viés interpretativo, 

Dias (2019, p. 91) se posicionado diferente daquela visão de codificação e 

decodificação presente nos métodos, porque ele acredita que “(1) as relações fonema-

grafema são compreendidas como um sistema de representação, e não de transcrição; 

(2) a aprendizagem inicial da leitura e escrita está para além do aprendizado dessas 

relações, englobando também outros aspectos”, ou seja, o social e o cultural, 

entranhados nos aspectos linguísticos. 

No que se refere a esse desafio, Dias (2019, p. 92) diz que a “criança em seu 

processo de apropriação da língua escrita, constrói compreensão acerca do que é um 

sistema de representação em si”, porém há dificuldades das crianças, segundo Dias 

(2019), em “compreender quais elementos da linguagem oral são retidos na 

representação”, pois, o processo “privilegia semelhanças sonoras e não semelhanças por 

significado”. Desse modo, enfatiza que as crianças só constroem essa percepção por 

meio de um conhecimento concreto e de mundo prévio antes mesmo de ler e escrever, 

ou seja, como um processo natural na circulação social e não de modo artificial para a 

representação de sistema de alfabetização.  

No caso dos Surdos, inseridos em contexto educativo de ouvinte para a 

alfabetização, “em desigualdade de condição linguística (...) a metodologia de ensino, o 

currículo e a cultura enfatizadas, são sempre dos ouvintes” (QUADROS e NEVES, 

2017, p. 233), e em mentalidade da corrente oralista. Nesses territórios, a comunidade 

Surda experimentou um árduo processo de aprendizagem que, ao mesmo tempo, trouxe 

enormes prejuízos à habilidade de leitura e escrita para/pelo conteúdo. 

Com base na explicação de Quadros e Neves (2017), a discussão sobre o 

desenvolvimento da linguagem e a compreensão sobre a língua, Libras, são decorrentes 

quando se trata da aquisição da Língua de Sinais e o português na modalidade escrita. A 

base para a compreensão social e cognitiva significa compreender a Língua de Sinais 

como desenvolvimento de garantia e capacidade linguística.    

Para a legitimidade de aprendizagem Surda em processo de alfabetização, o 

ponto de partida e perspectiva é a própria Libras como a primeira língua em 
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aprendizagem pautada no aspecto linguístico e cultural dos Surdos. Diante do exposto, a 

realidade educacional apresenta seus desafios. Neste sentido, Quadros e Neves (2017, p. 

234) destacam que, “pelo fato da língua de sinais não ser compartilhada por muitos 

professores e estudantes ouvintes, a criança surda geralmente está em desigualdade 

linguística no ambiente escolar”. 

 Desse modo, a Língua de Ssinais como parte necessária para o acesso à escrita, a 

língua e, principalmente, o português são necessários para que as crianças Surdas desde 

cedo obtenham um processo bilíngue, em desenvolvimento educativo. No entanto, ao 

contrário dessa linha de raciocínio, ainda há muitos estudantes Surdos tardios no contato 

com a Libras por conta das práticas excludentes e da pedagogia escolar de uma cultura 

que não condiz com a dos Surdos. 

 Para se evitar comportamento dessa natureza, torna-se oportuno valorizar o 

processo cultural pedagógico de modo que as produções de ensino, em alfabetização, 

façam sentido, independentemente da idade. Por isso, é importante que, desde cedo, os 

estudantes possam identificar as expressões faciais, os gestos, os classificadores, de 

modo que as descrições expressivas dos objetos tragam sentido e significado. Para 

Quadros e Neves (2017p. 236), “em torno dos 3 anos de idade, as crianças tentam usar 

configurações mais complexas para produção de sinais; mas frequentemente, tais 

tentativas acabam sendo expressas por meio de configurações de mãos mais simples 

(processos de substituição)”.  

Assim as expressões faciais, oportunas para o contexto cultural Surdo, são 

usadas de acordo com a estrutura produzida. Consequentemente, as produções não 

manuais das interrogativas, das topicalizações e negações vão sendo ajustadas e 

produzidas de modo a criar uma comunicação de entendimento. Portanto, segundo 

Quadros e Neves (2017, p. 237), “a partir de, Mais ou menos aos 4 anos de idade, as 

crianças já têm condições de produzir configurações de mão mais complexas, bem 

como o uso do espaço para expressar relações entre os argumentos”. 

Nessa perspectiva, quando pensamos sobre as produções de textos, em Libras, 

como estratégia de ensino e, ao mesmo tempo, de valorização cultural, que os 

estudantes vão registrando seja sinalizando, desenhando, escrevendo os sinais, em vídeo 
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ou em fotos, vamos perceber que, tudo isso, são formas e meios de exercícios para o 

processo de aprendizagem.  

Isto quer dizer que a produção da escrita torna-se oportuna quando o estudante 

cria dimensões e elementos básicos do que se está produzindo, pois, o exercício da 

elaboração textual permite, com orientação dos professores, gerar características básicas 

para a construção de um bom texto. Ou seja, “saber sobre o que está falando, atentar 

para quem está falando e criar formas de como falar” (QUADROS; NEVES, 2017). 

Nessa direção, outras produções textuais, como contos, relatos, recontos e jogos de 

palavras, serão oportunas para a compreensão das atividades, por meio da Libras, de 

modo compartilhado.  

Para Quadros e Neves (2017), a alfabetização dos Surdos não pode ser 

compreendida somente pela alfabetização em si, de forma isolada, mas de modo 

contextualizado explorando o entendimento comunicativo que envolve o sistema escrito 

de sinais, ou seja, a Libras. Isso envolve, também, a configuração de mãos em 

perspectivas de produção de sinais, as relações temporais por meio da marcação do 

tempo e de advérbios temporais, as orientações de mão, a especificação do tipo de ação, 

duração, intensidade, repetição e relações gramaticais mais complexas.  

Nesses contextos, o aprendizado da escrita, é diferente, pois mesmo que ambos 

os estudantes aprendam e desenvolvam conhecimentos, o caminho para alcançar esse 

entendimento será em consonância com o processo cultural de modo que a segunda 

língua, português, de fato, faça sentido em aprendizagem. A experiência visual que 

envolve a relação de professor-estudante a partir da Libras, explora e expande o 

aprendizado da escrita da Língua Portuguesa em diferentes esferas sociais e educativas e 

“passa por diversos níveis no contexto do aluno surdo, sendo eles: 1) concreto – sinal; 

2) desenho-sinal; 3) desenho – palavra escrita; 4) alfabeto manual – sinal; 5) alfabeto 

manual – palavra escrita e 6) palavra escrita no texto” (QUADROS; NEVES, 2017, p. 

244).  

Oportuno analisarmos, conforme Quadros (2017), que todos os recursos para o 

desenvolvimento da alfabetização em consonância com o letramento são necessários 

para a prática de leitura-escrita. Entretanto, isso ocorre por meio da compreensão 

concreta da realidade em que se vive, de modo que os sinais façam sentido. Assim 
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sendo, que o desenho possa representar os sinalários, ampliar o repertório linguístico 

das palavras escritas e do alfabeto manual e contribuir para a produção de textos. Ou 

seja, que haja um processo de amadurecimento, de convivência e de aprendizagem. 

 Portanto, o esforço despendido para elaboração desta obra visa ressaltar que 

Surd@s Professores não estão isentos das suas estratégias de ensino, do reconhecimento 

e mutação de si, no aspecto das identidades linguísticas e pedagógicas. São 

trabalhadores, enquanto planejadores de atividades que explorem a produção textual, 

recursos discursivos que contemplam diferentes tipos de conversas e de aprendizagem. 

Estabelecem relações de convivências, com o objetivo de explorar toda a capacidade 

criativa a ser expressa por meio da capacidade lógica cognitiva compartilhada em todos 

os recursos possíveis a serem exploradas para agregar conhecimentos significativos.  

 

 6.2.2 LETRAMENTO 

 

 A palavra letramento surgiu em 1986, no livro de Mary Koto. No mundo da 

escrita: uma perspectiva psicolinguística, de forma breve e sem uma definição 

(SOARES, 1999). Foi posteriormente definida e expandida por Tfouni (1988, 1995) e 

Kleiman (1995) e hoje apresenta grande relevância no cenário nacional, com discussões 

que a endeusam e a demonizam (LIBERALI; MEGALE, 2019, p. 66).  

O letramento surge para responder às questões sociais para além do ensino da 

alfabetização e assim articular com os valores sociais da aprendizagem para uma 

compreensão de mundo - produção de texto em contexto no qual se realiza em vivência 

por meio da percepção cultural.  

Para Liberali e Megale (2019, p. 66), com as transformações advindas, dessas 

vivências, Indivíduos/Sujeitos “compreendem o contexto como central para o processo 

de existir e se percebem em processo de constante de mudança. Essa ideia está ligada ao 

fato de que, nos letramentos, o contexto passa a assumir papel predominante”. 

Sobre a realidade educativa para além da concepção da alfabetização isolada, a 

circulação de processo interativo e sociocultural torna-se oportuna para, segundo Soares 
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(2018), compreender a escrita e a leitura como veículos de interação e expressões 

sociais.  

Os valores e funções circunscritos no contexto sociocultural e da língua escrita, 

conforme Soares (2003, 2018), diferenciam-se nos processos de alfabetização e 

letramento, pois, a alfabetização refere-se somente à faceta linguística da escrita, 

enquanto o letramento considera as facetas interativa e sociocultural - como objetos. 

São oportunas as diferenciações entre alfabetização e letramento, mencionadas 

por Soares (2018), para nos ajudar a refletir sobre a complexidade do processo da 

escrita. O autor aponta que essas diferentes facetas ocorrem simultaneamente e que as 

ênfases dadas a uma ou outra revelam escolhas metodológicas que surgiram ao longo da 

história da alfabetização, no Brasil e no mundo.  

Para Marcuschi (2001), o conceito de letramento, por meio do contexto social-

histórico e da escrita, evolui de modo a fazer com que o conjunto de práticas ganhe 

forças significativas que vão das práticas simples para o contexto mais sofisticado. Daí, 

torna-se importante oportunizar reflexões nos espaços educativos de formação, e 

também sobre as características sociais da língua escrita, de modo que o próprio 

processo de escrita está entrelaçado com o desenvolvimento da aprendizagem por meio 

das relações educativas.  

O termo letramento é mais amplo à medida que o associamos com as práticas de 

leitura e escrita nas quais os Indivíduos/Sujeitos estão envolvidos em percurso de vida 

educativa. Nessa perspectiva, a alfabetização está atrelada às práticas sociais, mas essas 

práticas estão presentes no processo inicial da aprendizagem da escritam enquanto o 

letramento que foi apropriado expande-se em novos contextos. 

 Em se tratando de letramento aos estudantes Surdos, oportuno considerar, como 

base, a própria Língua de Sinais, de modo que haja significação, identificação e 

desenvolvimento para constituir aquisição da linguagem e percepção do significado de 

mundo. Quadros e Neves (2017, p. 236), enfatizam que o “letramento na língua de 

sinais envolve processo de interação do aluno com o meio e com os outros (...), dando 

sentido ao mundo e compreendendo o mundo por meio dos usos de sua língua”. 
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 A habilidade do uso do letramento, desde muito cedo, possibilita assimilar as 

histórias, narrativas, vídeos interativos para a compreensão do mundo e experiência de 

vida. Por sua vez, no tocante aos Surdos, a reflexão sobre os acontecimentos que 

ocorrem em cada contexto é uma oportunidade para visualizar/revisar “seus próprios 

textos em Libras e conversarem sobre o que estão vendo e viram no sentido de 

relembrarem o que foi feito ou o que aconteceu. Essa dinâmica permite (...) aprenderem 

a usar a sua língua de forma mais apropriada a cada contexto”, conforme exposto por 

Quadros e Neves (2017, p. 236). O letramento envolve processo de amadurecimento na 

própria relação de vida.  

 Das diversas atividades expostas em estratégias de ensino, aqui se incluem os 

recursos tecnológicos também como processo de produção e de letramento em registro 

de filmagens das diversas histórias produzidas pelos professores e estudantes, que 

servirão de instrumentos para a reflexão sobre a língua claramente apreciados por todos 

os envolvidos no contexto pedagógico. 

 Entendendo que é importante expressar tudo o que dê sentido a leitura e a 

escrita, nas relações sociais, Quadro e Neves (2017, p. 241) afirmam que “a 

ressignificação do processo de ensino e aprendizagem da segunda língua é o primeiro 

passo para proporcionar conhecimentos necessários para a prática social letrada, ou seja, 

opor-se às práticas descontextualizadas e inconsistentes de ensino”; sesse modo, as 

autoras consideram ser oportuno levar em conta toda atividade humana, pois, “o 

letramento é essencialmente social e se localiza na interação interpessoal”.  

  À vista disso, assumimos que, quando tratamos sobre o Letramento diante do 

nosso objeto de estudo, temos consciência de que a abordagem do tema contribuirá para 

a reflexão e a interligação pedagógica dos perfis de Surd@s Professores com a realidade 

para além da segunda língua e das produções textuais. 

 Nessa visão, é essencial conhecer o contexto educativo no qual o conhecimento 

está sendo produzidos e mediado, por Surd@s Professores, diante das diferenças 

sociais, na pluralidade de saberes. Desse modo, vamos entender o que a pedagogia do 

Letramento propõe como integração para a organização do trabalho didático produzido 

em contexto sociolinguísticos, tradicionais e/ou em metamorfose. 
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A dimensão técnica pedagógica que envolve as relações sociais, nos espaços 

educativos, como busca de ressignificações de Surd@s Professores com o trabalho, 

constitui a ideia de uma processualidade histórica, em desenvolvimento. Ao mesmo 

tempo, identifica as contradições da apropriação linguística, das superações e da 

demarcação das múltiplas e diversas formas de aprimorar a capacidade de atender todos 

os envolvidos, pelo conhecimento, para além da concepção do letramento. 

 

 6.2.3 MULTILETRAMENTOS 

 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 
desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 
realidade se prendem dinamicamente (FREIRE, 1989, p. 09). 

  

A compreensão do que traz a epígrafe de Freire implica a percepção das relações 

entre o Indivíduo/Sujeito e o contexto, onde, na perspectiva de Freire (1988), o ato de 

ler envolve, por assim dizer, a leitura de mundo, as diferentes modalidades de 

linguagens, além da escrita, que são adquiridas e/ou trazidas da escola da vida, do 

entorno, da vida singular e do compartilhamento que, cada Indivíduo/Sujeito, 

experimenta em sua trajetória.  

Assim sendo, a realidade transformada se reflete nas mudanças sociais e se 

diversifica para atender às novas demandas. Nesse cenário, o desenvolvimento de 

linguagens diversas, além de envolver desafios, repercute nas ações daqueles que 

compartilham, em processo pluri/multi, a língua escrita e/ou sinalizada, com os demais 

envolvidos no contexto familiar, social e educativo.  

O conceito que conhecemos hoje sobre multiletramento foi traduzido dos 

equivalentes em inglês: Multliteracy ou multiliteracies, desenvolvido por pesquisadores 

e educadores, o chamado New London Group, Connecticut, EUA, que na década de 

1990, publicou o manifesto A Pedagogy of Multiliteracies - Designing Social 

Futures (Uma Pedagogia de Multiletramentos - Desenhando Futuros Sociais). 

Composto por pessoas de países com histórico de conflitos, culturais e de convivência, 
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o grupo percebeu que a intolerância e a indiferença, na sala de aula, ocasionam mais 

violência, uma vez que falta perspectiva de melhora para os jovens.  

Mary Kalantzis e Bill Cope, dois dos membros do New London Group, citado 

por Ramos (2019), destacam que o multiletramento se refere à variedade de convenções 

de significados nas diferentes esferas da vida (cultural, social ou de domínio específico) 

e a multimodalidade resulta das características dos novos meios de informação e 

comunicação. Nesses aportes, as variedades linguísticas são cada vez mais significativas 

para as interações e a exploração das variantes da língua. O que confirma, segundo o 

letramento, que o registro da palavra não acontece apenas pela escrita. 

Notoriamente, naquele contexto, o objetivo estava em atender às novas 

demandas, diante das exigências das novas tecnologias, principalmente aquelas que 

afetavam a educação e as relações de convivência dos estudantes diante de um mundo 

globalizado e mutante. De acordo com os pesquisadores do conceito, o multiletramento 

como ferramenta pedagógica absorve e fortalece as amplas percepções e os aportes 

cultural/linguístico e comunicativo/tecnológico. Ademais, possibilita uma vida digna 

dos estudantes diante de suas comunidades, com a perspectiva de um futuro melhor.  

Transportando a dinâmica do multiletramento para a realidade do processo 

educativo brasileiro, o apoio organizacional e a materialização de recursos são 

imprescindíveis para que os contextos multi/bilíngue ofereçam sustentação das relações 

de aprendizagem e de vida compartilhada para além das fragmentações entre as 

disciplinas, e assim se possa alcançar a implicação que o termo requer. 

Consequentemente, para alcançarem tal envergadura, os espaços educativos precisam 

considerar suas práticas à diversidade cultural e linguística no sentido de ressignificar o 

processo educativo.  

Portanto, multiletramentos é uma forma de repensar o fazer educativo 

equalizado não apenas com a diversidade linguística, mas também na trajetória e no 

contexto social, dos envolvidos, em consideração a realidade multilíngue em sua 

diversidade cultural-linguística. Desde que essa realidade permita, aos envolvidos, não 

apenas aprenderem, mas desenvolverem um olhar consciente sobre “o que está 
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mudando com as transformações pelas quais o mundo está passando” (LIBERALI, 

2019, p. 38).  

Por meio dos multiletramentos, a interação com outras áreas do saber, fortalece e 

desenvolve a participação na vida dos Indivíduos/Sujeitos no contexto em que estão 

inseridos para que as múltiplas formas de significar a realidade em contexto educativo 

tenham sentido “pelas diferenças culturais, pelas mudanças nas mídias de comunicação 

e pela ampliação de possibilidades multilíngues” (LIBERALI, 2019, p. 39). 

 Assim sendo, Liberali (2019) enfatiza a necessidade de ampliar a relação de vida 

com a aprendizagem de modo a agregar e inserir novos valores para propagar os 

conteúdos de aprendizagem por meio de questionamentos, em expansão. Pois, 

remodelados, em consciência de mundo, os aprendizes, conseguem “desenvolver modos 

de construir e realizar novas práticas imbuídas de objetivos e valores, reavaliados em 

todo o processo de trabalho com os multiletramentos”.  

Assim, os repertórios dos Indivíduos/Sujeitos são oportunos condutores de 

consciência, tanto aos estudantes, quanto aos professores, seja no seu ato pedagógico 

e/ou em suas condições de trabalho, seja pela possibilidade de ampliarem os vínculos 

sociais, para superação da injusta imposição cultural, linguisticamente homogênea. 

 Do letramento, ampliando análise e discussão para os multiletramentos, a autora 

“faz referência à multiplicidade dos meios de comunicação, ao aumento da diversidade 

linguística e cultural presente no mundo” (DIAS, 2019, p. 94), por isso há que se olhar a 

contemporaneidade, o que está acontecendo e onde está a necessidade de mudanças. 

Mudanças que sejam significativas nas interações, nas práticas sociais de leitura, de 

escrita e de multiplicidade das práticas letradas em consonância com os processos 

culturais e os contextos educativos. 

 A análise de Dias (2019), embasada nos escritos de Canuto et alii (2015), tem 

como perspectiva a compreensão dos multiletramentos por meio de três aspectos: 

“multiculturalidade (construção de novos saberesem em consonância com as 

diversidades linguísticas e culturais), múltiplas mídias (diferentes modos e 

características de aportes que são utilizados para recriar e produzir novos significados 

envolvendo leituras, escritas, interpretações) e multimodalidade (serve de diferentes 
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perspectivas semióticas que se processam por meio de textos visuais, espaciais, 

posturais, gestos, cores, imagens)”.  

 Seguindo essa linha de raciocínio dos multiletramentos para entendermos as 

atuações educativas de Surd@s Professores, no âmbito do seu trabalho, vamos perceber 

que múltiplos aspectos semióticos vão sendo construídos de modo social, histórico e 

cultural. Assim, podemos destacar uma verdadeira construção de saberes, aspecto-chave 

para a transformação social no sentido de ultrapassar o domínio estritamente linguístico 

e caminhar para uma compreensão mais ampla de uma língua para a outra, ou seja, 

compartilhada, transferida e ressignificada.  

Em processos de multiletramentos, há de se reinterpretar atuação de Surd@s 

Professores nos contextos educativos diante das visões monoglóssica e heteroglóssica 

de língua. Pela ótica monoglóssica, desenvolver multiletramentos é uma situação 

limitadora que separa as línguas ou que não abarca todos os fenômenos linguísticos e 

culturais. Por outro lado, pela visão heteroglóssica, devemos considerar as condições de 

diversas vozes envolvidas e de repertório linguístico para conceber os saberes entre 

línguas, compartilhados na qual foram aprendidos. 

Ademais, considerar Surd@s Professores em identidade linguística e pedagógica 

nos aspectos dos multiletramentos significa superar aquela única faceta linguística da 

alfabetização que deve atentar para o compartilhamento de saberes relacionado à escrita 

a partir do repertório de Indivíduos/Sujeitos bi/multilíngues. Assim, devemos repensar 

uma nova qualidade educativa entre escrita e outros meios semióticos de significação e 

de importância, em diferentes contextos de ensino. 

 

 1.6.2.4 MULTIMODALIDADE  

 

A multimodalidade em nossa compreensão pela/na prática de ensino contribui 

para o exercício de variadas mídias, nas quais os textos são veiculados para a produção 

de sentido, algo essencial para que os estudantes se insiram em práticas sociais reais no 

universo de circulação dos textos e, do mesmo modo, na prática de ensino diante das 
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realidades educativas, moldar as estratégias de ensino em perspectivas culturais e 

linguísticas.  

Em se tratando de um processo educativo em culturas diferenciadas, Rodrigues 

(2018) explica ser uma questão sensível no que diz respeito à educação de Surdos 

quando essas culturas relacionadas com os estudantes ouvintes, ou seja, as línguas são 

de duas modalidades diferentes, visual-espacial e vocal-auditiva, e desse modo há 

necessidade de uso e ensino de Língua de Sinais para Surdos. Assim, a multimodalidade 

precisa ser contemplativa na área da educação (THE NEW LONDON GROUP, 1994; 

LIBERALI et. al., 2015). 

 Não existe apartação ou binarismo em perspectiva da multimodalidade, mas uma 

interconexão de língua e comunicação que faça sentido, que respeite as práticas dos 

Indivíduos/Sujeitos e que faça sentido em aspectos culturais, linguísticos e de 

identidades nos recursos disponíveis, seja em forma escrita, pantomima ou tentativa de 

recurso vocal. 

Para Liberali et al. (2015, p. 6), é nas relações ensino-aprendizagem que há 

“integração de variados modos de construir significado em que aspectos multimodais 

(visuais, espaciais, auditivos, posturais, entre outros) se adicionam ao texto escrito e 

falado”. Essa possibilidade reconfigura e direciona para novas ações pedagógicas de 

como a linguagem é usada e articulada em seu processo de ensino, ou seja, 

“diagramação, cores, desenhos, posições, tipo de letra, imagens, dentre outros recursos” 

(LIBERALI et al., 2015, p. 6). 

Para Liberali et al. (2015, p. 6) é a “integração de variados modos de construir 

significado em que aspectos multimodais (visuais, espaciais, auditivos, posturais, entre 

outros) se adicionam ao texto escrito e falado”. Essa possibilidade reconfigura e 

direciona para novas ações pedagógicas de como a linguagem é usada e articulada em 

seu processo de ensino, ou seja, “diagramação, cores, desenhos, posições, tipo de letra, 

imagens, dentre outros recursos” (LIBERALI et al., 2015, p. 6). 

 Devemos compreender as relações sociais e práticas partindo do contexto de 

realidade dos estudantes de modo amplo para o micro. Em cenário amplo, os 

multiletramentos em relações humanas se dão por meio das atividades inseridas “nos 

contextos sociais, culturais e materiais” (LIBERALI et al., 2015, p. 6). Em cenário 
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micro, que a pedagogia dos multiletramentos se faça presente nas mediações 

pedagógicas que são contempladas por meio da multiculturalidade, das multimídias e da 

multimodalidade.  

Nessa direção, Liberali et al. (2015) mencionam a produção de sentidos em que 

a comunicação está incorporada para o entendimento nesse processo de aprendizagem 

de cores, ou seja, aspectos semióticos com base na multimodalidade, que focalizam, 

ainda, a compreensão por meio de diversos modos de representação para a constituição 

ampla dos repertórios dos Indivíduos/Sujeitos. 

Outros modos de tratarmos a multimodalidade estão condicionados, por 

exemplo, em conversa de rede social, na qual podemos nos referir ao uso do WhatsApp 

e do Telegram que são, para Demambro (2019, p. 55), ferramentas comunicativas em 

consonância com o processo de ensino em percepções culturais, de vida cotidiana por 

meio de “letras em caixa alta ou baixa, negrito, itálico, emojis, figurinhas, gifs, fotos, 

vídeos, entre outros elementos que refletirão o contexto e os efeitos de sentido 

desejados”. Assim, frente a um mundo tecnológico, a multimodalidade e os 

multiletramentos estão em consonância como um processo de Integração de variados 

modos para construir significados: materialidade verbal, imagens, espaço, som, postura, 

cores, dentre outros (THE NEW LONDON GROUP, 1994). 

 Quando olhamos a multimodalidade sob a ótica de Surd@s Professores, notamos 

a importância de esses trabalhadores redirecionarem o modo de ensino no sentido de 

superar velhas mentalidades, do giz-lousa-estudante, ou de Surd@s Professores que 

usam apenas sinais e oralidade para o ensino. É preciso levar em conta que a percepção, 

em prática, vai além dessa forma comunicativa, em processo pedagógico. Diante dessa 

afirmação, para expansão linguística, é preciso que as práticas pedagógicas façam uso 

adequado dos recursos em percepção de leitura, escrita, letras, cores, bem como dentro 

da própria tecnologia. 

 Levando-se em conta as divergências culturais e seus limites de fusão, diante das 

múltiplas culturas em diversos espaços educativos em que a convivência pela prática 

pedagógica se estabelece nas relações coletivas onde se encontram Surd@s Professores, 

o que seria o multiculturalismo nessas relações de produções de conhecimento? 
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Portanto, é nessa direção que as diferenças e diversidades precisam ser compartilhadas e 

(re) conscientizadas.    

 

 6.2.5 MULTICULTURALISMO  

 

Para prosseguir com esse estudo examinaremos o processo do Multiculturalismo 

em suas diferenças e diversidades, o que significa ir para além dos recursos 

pedagógicos, em força de produção criativa e de compartilhamento cultural. Uma 

comunicação acolhedora para superar o descaso com o outro. 

 Sob a ótica das diferenças em desigualdades, Liberali et. al (2019, p. 175-176) 

considera “a possibilidade de um indivíduo sentir que (...) a interação e o convívio com 

o outro não são valorizados”. Contudo, é na diversidade que precisamos construir e 

reconstituir laços de condições humanas conscientes e de potencialidades. 

 A percepção do humano, em suas condições sociais, permite refletir sobre suas 

diversas formas de participação e envolvimento onde quer que ele se encontre inserido. 

A respeito dessas participações, para nosso interesse, nos preocupamos “em ter modos 

multiculturais e colaborativos de lidar com elas, por envolver uma grande variedade de 

participantes, inclusive surdos e ouvintes” (LIBERALI et. al, 2019, p. 176). É essa 

relação em conjunto que possibilita uma nova abertura e realidade interpretativa do quê 

venha ser o espaço social. Nessa direção, óticas sobre o multiculturalismo transcendem 

do valor único para o macro em expansão-compartilhada.  

 As múltiplas formas linguísticas e culturais, no multiculturalismo, devem ser 

compreendidas em sua mobilidade, não em “separação ou segregação entre grupos 

humanos” (LIBERALI, 2019, p, 177), pois, o resultado dessa produção humana, além 

de gerar preconceito, vai produzir também injustiça social. Essa limitação confina a 

condição humana a seu valor cultural em interação na e pela existência humana. 

 Nessa direção, a preocupação da autora incide sobre o prisma da cultura de 

modo abarcar todos em sua realidade para representar e ao mesmo tempo criar 

significados, interligando “a interculturalidade, o diálogo crítico entre diversos saberes e 
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conhecimentos, a consciência acerca das relações de poder e a leitura de mundo a partir 

de lógicas diferentes” (LIBERALI, 2015, p. 31). 

Analisar as relações sociais e a consciência de poder na multiculturalidade, no 

âmbito educativo e por meio de uso de diferentes recursos e trabalhos pedagógicos, em 

sala de aula, vai ampliar o ponto de vista com discursos diversos e aumentar as 

possibilidades de construção de sentidos e de intercambio de conhecimento em 

instituições educativas. Isso mostra que a escola, segundo Liberali (2019, p. 179), “tem 

papel extremamente importante para propiciar intercâmbio de conhecimentos, visões e 

valores. Combatendo a ideia de estigmatização e discriminação da diferença”. 

 O multiculturalismo para Kincheloe e Steinberg (1997) “pode significar tudo e, 

ao mesmo tempo, nada”. Esse significado contundente diz respeito ao modo como se 

articula por meio do convívio, de meta, de conceito, de atitude, de estratégia e de 

valores, ou seja, pode ter “significativos efeitos (positivos e negativos), que se 

evidenciam em todos os espaços sociais”.  

Para os autores nem tudo é multiculturalismo porque este pode não contemplar 

aspectos culturais e linguísticos, mas somente agregados de pessoas sem considerar os 

seus valores e significados. Ademais, pode abranger as “diferenças relativas à raça, 

etnia, gênero, sexualidade, cultura, religião, classe social, idade, necessidades especiais 

ou a outras dinâmicas sociais” (KINCHELOE; STEINBERG, 1997).  

Transportando a análise para os ambientes educativos, o Multiculturalismo 

envolve um posicionamento a favor da luta contra a opressão e a discriminação de 

grupos mais poderosos e privilegiados sobre grupos minoritários. Nesse sentido, o 

multiculturalismo busca valorizar o compartilhamento cultural e linguístico de modo 

colaborativo e compartilhado.  

Esses elementos são relevantes para tratar do multiculturalismo por meio de uma 

perspectiva pedagógica e compreender as questões referentes às identidades dos 

Indivíduos/Sujeitos que circulam nas relações educativas, principalmente no que diz 

respeito à prática enquanto desafio e modulação, nas diferenças e nas diversidades 

pedagógicas.   
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Como o multiculturalismo apresenta desafios aos professores, em 

interculturalidade, Candau (2008, p. 8) afirma que isso implica aceitar “(a) a inter-

relação entre diferentes grupos culturais; (b) a permanente renovação das culturas; (c) o 

processo de hibridização das culturas e (d) a vinculação entre questões de diferença e de 

desigualdade”. Nessa direção, pensar em possibilidades pedagógicas para o 

desenvolvimento é oportuno à medida que o espaço educativo consubstancie 

envolvimento intercultural de consciência e respeito múto.  

Embora haja preocupação para que o processo educativo ocorra enquanto 

relação intercultural, Moreira (2008) discute o multiculturalismo em contexto de 

identidade, que é possível articular com o desenvolvimento cultural e pedagógico. 

Assim, o aitor discute as concepções de identidade e diferença por meio de temáticas 

em sala de aula, bem como “raça, gênero e sexualidade, com a intenção de desafiar 

representações hegemônicas”. Esse processo, que ocorre por meio de textos, vídeos, 

imagens e múltiplas formas de recursos pedagógicos, permite compreender como estõa 

as realidades em cada contexto histórico, político e sociocultural.  

Vemos que o multiculturalismo abre espaço para a interculturalidade de modo a 

construir uma sociedade mais democrática, pluralista e articuladora de políticas de 

igualdade de direitos em políticas de identidades. Isso implica, em sala de aula, envolver 

matériais didáticos, recursos tecnológicos e produções educativas em múltiplas formas 

de se compreender tanto em aspectos culturais quanto linguísticas, além de contribuir 

para a formação dos estudantes, o compromisso e o engajamento de quem ensina. 

Em consonância com a realidade da multiculturalidade pelo perfil de identidade 

e de (re)construção de suas identidades no processo pedagógico é oportuna a presença 

de Surd@s Professores porque, pelo trabalho que exercem suas produções culturais e 

seu jeito de ensinar, vão moldando a maneira de pensar o espaço educativo. Nessa 

perspectiva, trabalhar em um contexto de diferenças-diversidades é, por assim dizer, um 

grande desafio, que exige saber como lidar com as situações-diversas e do mesmo modo 

utilizar as estratégias de ensino em contexto cultural-linguístico no processo de ensino, 

nas reuniões pedagógicas, nas percepções de diálogo e interações com cada estudante 

ou com o todo, em readaptação cultural e/ou de produção cultural. 
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  A experiência tem mostrado os diversos desafios para não se reproduzir 

apartheid educacional, mas convergir em colaboração-compartilhada no sentido de 

entender e valorizar a importância da presentificação de Surd@s Professores, pelo 

trabalho, em contexto educativo. Portanto, para isso, é necessário um trabalho que 

propicie conscientização a uma prática inovadora e libertadora da condição humana, 

entre Indivíduos/Sujeitos, no desenvolvimento crítico pela produção de conhecimento 

em multiculturalismo.  

    

 6.2.6 LÍNGUA ADICIONAL EM PERSPECTIVA 

PEDAGÓGICA 

 

Para situar a compreensão de Língua Adicional em Perspectiva Pedagógica no 

âmbito deste estudo, convêm chamar a atenção para ressaltar que a língua e a prática de 

ensino estão em consonância e não apartadas, pois estão sempre se articulando e se 

relacionando de modo simultâneo ou consecutivo no processo de ensino-aprendizagem, 

em contextos educativos.  

Em se tratando do contexto educativo, quando duas línguas são expostas em 

processo pedagógico, diante da diversidade cultural-linguística, elas contribuem para o 

entendimento de novos valores produzidos, pelos envolvidos. Assim, Megale (2019, p. 

17) adverte que esses valores acrescidos, em processo adicional, vão ocorrer “sem perda 

ou prejuízo da língua de nascimento. No entanto, no bilinguismo subtrativo, a língua de 

nascimento é desvalorizada no ambiente, gerando sua perda ou prejuízo”. 

 Frente a esse processo de língua adicional em consonância com o pedagógico, 

cabe entender que a identidade vai se constituindo culturalmente: nas relações de 

expansão, de resistência-conflito e/ou de conformismo. É nessa direção que Megale 

(2019, p. 17) vai explicar como se dá o processo de interação cultural quando da 

“identidade cultural obtêm-se o bilíngue bicultural, monocultural, acultural ou 

descultural”.  

 Ao mencionar a Língua Adicional, Megale (2019, p. 17-18) quer compreender o 

todo o processo cultural-linguístico ao se adicionar a língua em suas práticas 
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pedagógicas. Nessas condições a autora explica que não basta a presença de duas 

línguas em equilíbrio, mas que é preciso haver concepção incorporativa do 

biculturalismo de modo a se reconhecer os grupos culturais envolvidos, não em caráter 

monolíngue de grupos segmentados, nem de um ser acultural que “renuncia a sua 

identidade cultural relacionada com a língua de nascimento e adota valores culturais 

associados ao grupo de falantes da língua adicional”. 

 No que tange às práticas pedagógicas, a preocupação está em, nesse ambiente, 

não limitar o ser nas relações de convivência de modo a desistir das suas origens 

históricas culturais. Pois “o descultural ocorre quando o indivíduo desiste da identidade 

cultural relacionada a seu grupo de origem, mas falha ao tentar adotar aspectos culturais 

do grupo falante da língua adicional” (MEGALE, 2019, p. 17-18). Nessa direção, o 

grupo “falante” aqui apresentado refere-se ao uso de uma língua, pois não podemos nos 

limitar àquela concepção do oralismo sobre a cultura Surda que pressupões como 

falantes apenas os que oralizam. Ao contrário, devemos lançar um olhar sobre a 

produção cultural resignificada de novos valores pelo compartilhamento de outras 

culturas-linguísticas em convívio nas relações sociais. 

 Ao analisar o bilinguismo aditivo, García (2009) compreende que a incorporação 

da segunda língua condiciona-se à Língua Adicional. A crítica que se traz desse 

processo é não fazer uma somatória de línguas, ficando como se fosse dois monolíngues 

para definir os bilíngues. Por isso é preciso que ocorra compartilhamento em 

consonância, de modo que a Língua Adicional seja utilizada para aprender e ensinar 

tanto o conteúdo como a língua em contextos educativos e, assim, possa trazer valor aos 

aspectos culturais e linguísticos em múltiplas visões enquanto importância da primeira 

Língua (L1) e/ou da Língua Adicional (L2). 

 Em que pese algumas práticas, em sala de aula, se servirem das induções 

metodológicas e pedagógicas, os conteúdos podem ratificar para se alcançar os 

objetivos relacionados à realização de ações e participações de aprendizes em práticas 

sociais mediadas pela língua adicional. Dessa maneira, refletir sobre a sala de aula em 

diferentes objetivos é importante para compreender e/ou ressignificar as práticas 

pedagógicas de modo a atender todo o arcabouço cultural e linguístico de ensino. 
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 Em se tratando de acesso às informações diversas tanto em conteúdos como em 

conhecimentos, o trabalho desenvolvido por Surd@s Professores para que a mediação 

da Língua Adicional tenha sentido-significado, em recursos pedagógicos, contribui não 

apenas para confrontar visões de mundo, distintas, que circulam em instituições 

educativas, mas também para consolidar seu legado cultural/linguístico. 

Nesse sentido, ao lidar com textos orais e escritos, registro linguístico de outra 

cultura em Língua Adicional e em perspectiva pedagógica considerando a interação e a 

mediação entre os envolvidos, vamos perceber no compartilhamento entre as línguas, a 

importância da prática de determinadas estratégias acerca dos contextos e fatos 

inseridos. Consequentemente, o estudante torna-se capaz de agir, afirmativamente, em 

sua realidade imediata e no contexto do qual faz parte. 

 Portanto, o ensino de uma Língua Adicional tem por propósito a formação 

desses estudantes, capacitando-os a atuarem em diversidades culturais e linguísticas, em 

sua atualidade. Nesse processo cultural, interlínguas, a presença de Surd@s Professores, 

por seu aporte linguístico, contribui para trazer, aos estudantes, subsídios à 

compreensão dos seus lugares, na sociedade. Seja em diferentes formas e/ou 

possibilidades de produção, seja para ampliar a capacitação cultural, em contextos 

político, social, econômico, educativo, que caracterizam uma nova formação crítica em 

expansão. 

 Assim, podemos dizer que, em se tratando da identidade enquanto categoria de 

trabalho, desses Indivíduos/Sujeitos, torna-se oportuno compreendermos que a 

perspectiva pedagógica, enquanto Língua Adicional está nas interlínguas, em processo 

de mediação de leituras, escritas, formas de ensino que encorajam os estudantes ao uso 

de recursos também por meio de tecnológias em sala de aula e formas avaliativas nesse 

desenvolvimento linguístico em que o Repertório Pedagógico se faz presente. 

 

 6.2.7 REPERTÓRIO PEDAGÓGICO 

 

Diante da diversidade linguística presente em contexto educativo, o ato de 

ensinar sob o olhar do estudo da língua tem sido visto com grande interesse, 
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principalmente para trazer maior compreensão à da realidade educativa. Neste sentido, 

podemos considerar que sinalização, oralidade, escrita, leitura, gramática, etc., 

permitem ao Indivíduo/Sujeito desenvolver capacidade, competência comunicativa e, 

sobretudo, moldar a prática de ensino. 

Essa distinção fornece subsídios à compreensão de que o repertório pedagógico 

elaborado, desenvolvido e afiançado na relação de convivência com a pluralidade de 

normas linguísticas em aulas que envolvam o uso da Língua de Sinais e da gramática do 

Português, no ler e escrever textos, muitas vezes tem causado grandes desapontamentos.  

O que se observa, nos ambientes educativos é que a teoria nem sempre anda em acordo 

com a realidade vivenciada porque ainda prevalecem paradoxos. Há disparidade 

linguística ente o aporte cognitivo e estrutural, aos estudantes e professores, que carece 

de um olhar mais profundo. 

 Assim, precisamos compreender o repertório pedagógico em consonância com 

os aspectos linguísticos. Nessa direção, será que de fato quem ensina tem seu repertório 

cultural no sentido de contemplar a todos? Essa reflexão é oportuna à medida que 

compreendemos os limites e avanços específicos de cada contexto.  

 Para se construir uma pedagogia onde as pessoas possam engendrar novos 

significados a acontecimentos da vida, a partir da mudança de percepção do mundo, 

torna-se necessário em experiências culturais criar vivências e acrescentar valores. 

Assim, buscar novos caminhos no refazer as suas práticas para que as identidades 

linguísticas e de personalidades tenham sentido e significado. Uma ponte entre a vida 

experimentada e o mundo do conhecimento. 

 Quando o conceito de Repertório Pedagógico é utilizado temos como 

empréstimo as proposições de Swidler (1986; 2001) que considera os “significados da 

cultura a partir das práticas cotidianas dos agentes”. Isso compreende o uso da cultura 

para o desenvolvimento de suas estratégias e ações para novas utilidades nas relações 

sociais que nos dará subsídios para identificarmos as potencialidades como “biografias 

cruzando com a realidade inserida pelas lógicas e conteúdos discursivos”, ou seja, um 

processo dialético entre a vida e os personagens em (re) produção cultural e linguística, 

vão se transformando.  
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 Em Souza (2018, p. 154), “o conceito de repertório permite articular aspectos da 

cultura - neste caso, pedagógica - às dinâmicas políticas de cada contexto, iluminadas 

pela atuação de docentes”. Assim, essa articulação pedagógica se transforma em ato 

político de resistência-expansão de modo a contribuir e conscientizar sobre a realidade 

cotidiana e educativa. 

 Em outras palavras, as práticas de atuações de ensino, enquanto cultura escolar 

em movimento dá aos “docentes e diretores dentro do espaço institucional escolar por 

meio do manuseio e da promoção de inovações no repertório pedagógico – ele próprio 

uma forma de agir politicamente”. Nessa perspectiva, “a cultura não como 

representação em si mesma (...), mas como resultado de situações sociais específicas e 

contextos históricos que as tornam inteligíveis” (SOUZA, 2018, p. 157). 

 Diante do que foi mencionado sobre Repertório Pedagógico, podemos 

considerar que Surd@s Professores, em processo de ensino, precisam contemplar os 

conteúdos em sala de aula no sentido de recriar uma pedagogia em que a cultura esteja 

consonância com os aspectos linguísticos. Isso levando em conta que não há modelo de 

instituição escolar, mas atuações de ensino que sejam contemplativas. 

 Uma contribuição importante para reviravolta na visão contemporânea dos 

Indivíduos/Sujeitos Surd@s Professores, diz respeito à prática de ensino no sentido de 

reconhecê-los e considerá-los como categoria de trabalho. Nesse sentido, há que se 

pensar no seu papel e empenho educativo de modo a redescobri-los enquanto Identidade 

Linguística por meio de diversos contextos pedagógicos pelos quais, em atuação 

laboral, eles vão se reconfigurando.   

 

 6.3 PARTE III: IDENTIDADES LINGUÍSTICAS E CONTEXTOS 

PEDAGÓGICOS 

 

Aqui, destacamos que as identidades, quando inserida em contextos 

pedagógicos, permitem reconfigurar a personalidade de Surd@s Professores, para além 

dos meros discursos, como oportunidade de apresentar uma série de argumentos na 

discussão a favor da afirmação linguística desses trabalhadores.  
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Diante desta condicionante vamos compreender os aportes teóricos para as 

interconexões conceituais nas presentificações educativas, sobre as Identidades 

Linguísticas, vamos nos embasar em: Signorini (1998), Rajagopalan (idem), Mey 

(idem), Penna (idem); sobre a questão da relação com o processo educativo, Orlandi 

(idem), e no tocante a Identidade Linguística Escolar (I.L.E): outros autores também 

vão por esse comanho, como: Castro (2007), Cyranka (2015). 

 

  

 

Em contexto de significativas mudanças da língua (gem) em reconhecimento das 

diversidades culturais, aprofundaremos nossa abordagem destacando a construção da 

Identidade Linguística, sob o viés das diferentes perspectivas e multiplicidades, diante 

das preocupações e proposições fomentadas a partir da própria experiência dos 

envolvidos como afirmação cultural e comunicabilidade. Em seguida, mencionaremos 

as Identidades Linguísticas que vêm contribuindo para o nosso objeto de estudo. 

Signorini (1998) considera Língua e Identidade como binômio em 

reconfiguração pela análise dos próprios contemporâneos de modo que o estudo da 

linguagem não envolve somente o estudo da língua materna, mas a subjetividade e o 

contexto psicossocial e biológico que está em evidência em outros campos teóricos. 

Podemos acrescentar aqui o processo histórico dos Indivíduos/Sujeitos que, 

desenvolvido em várias frentes, nem sempre convergente, foi transversalmente 

atravessado por diversas realidades educativas, ora envolvendo as questões subjetivas, 

relacionadas entre si diante dos desafios postos no cotidiano, ora envolvendo os 

impactos presentes no âmbito das relações educativas. 

Nesse sentido, sobre a construção de língua, linguagem e identidade integram-se 

e, ao mesmo tempo apresentam desafios no multilinguismo e no multiculturalismo, 

porque nem sempre apresentam coesões no espaço de relações. Daí haver necessidade 

de se trazer elementos para uma reconfiguração social e cultural.  
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Para Rajagopalan (1998), de um lado, há o modo homogêneo e incorruptível do 

conceito de identidade que apresenta seu modo tradicional de se constituir pela 

línguaevidências das limitações geradas em diferentes tradições pelo uso inquestionado 

dessas categorias relacionadas ao conceito tradicional de identidade. Por outro lado, 

podemos considerar o Indivíduo/Sujeito completamente acessível onde a busca do 

conhecimento está vinculada ao modo de assimilar o saber com o contexto e em 

conformidade com o entorno em que está inserido. 

 Diante das contradições impostas pelo capitalismo da desigualdade, Mey (1998) 

percebeu que há questões de resistência que se apresentam como uma necessidade 

social de modo a querer preservar e valorizar as questões individuais e coletivas. O 

autor chama a atenção para a questão da manipulação estratégica das fronteiras das 

zonas de intercompreensão e compreensão, necessárias ou desejáveis, que vão variar e 

oscilar, conforme os interesses hierárquicos, sobre o outro (aqui consideramos os 

Indivíduos/Sujeitos). Portanto, estar atento a isso é “uma questão de resistência às leis 

de globalização dos mercados, inclusive dos mercados culturais e não de preservação do 

direito individual, descontextualizado, de expressão linguística”.  

Segundo esses preceitos, mediante a etnolinguística expressada na relação entre 

língua e cultura, em diferentes grupos étnicos onde estão os Indivíduos/Sujeitos, é 

preciso perceber o mundo por meio das características desse novo “adaptar-se”, de 

modo a desenvolver a capacidade de interpretar, compreender e distinguir quais 

comunidades estão presentes nos diferentes contextos. Nesse processo, poderemos saber 

como os conhecimentos próprios de cada cultura, continuam sendo adquiridos, 

valorizados e ressignificados. 

 Para a superação da manipulação cultural na “trajetória de exclusão”, Penna 

(1998) aborda a migração em busca de uma inversão no modo de pensar e construir vida 

em dinâmica por meio das relações sociais e de Identidade em processo de 

transformação. A lógica dessa abordagem está centrada na “dinâmica de construção e de 

atribuição de identidade sociais”, ao invés de “se manter o foco sobre a mudança como 

perda, ou como privação de uma idealizada pureza originária de raízes, ou redes de 

relações estáveis e imutáveis”. Assim, é preciso ter compreensão de que a questão 

ideológica, aqui colocada, representa, por assim dizer, o meio para se criar uma 



340  

dimensão necessária pelo conhecimento de vida e da realidade em que se está inserido 

diante de diversas culturas.  

 Também há que se considerarem as identidades de comunicação intercultural 

sempre em reconfiguração no seio da sociedade hierarquizada para um movimento de 

desconstrução de fronteiras que segregam os valores culturais e linguísticos pela ordem 

conservadora. Nessa direção devemos construir e constituir novas identidades sociais, 

usualmente estabelecidas entre o uso da língua nas relações de escolarização, a 

identidade social e a própria capacidade cognitiva de assimilar e diagnosticar a 

realidade. 

É justamente pela necessidade de se compreender a realidade que precisamos 

diagnosticar o tempo todo. Assim, no âmbito educativo a identidade e aprendizagem de 

línguas (ou aprendizagem por meio da língua) vai tornando-se oportuna para o meio de 

comunicação e compreensão. Orlandi (1998) destaca que na “aprendizagem de língua 

como processo de subjetivação do aprendiz”, há “a existência de uma identidade 

linguística escolar como produto da escolaridade”. 

Diante disso, a dinâmica nas relações educacionais compartilhadas tem suas 

características assim como a produção de identidade tem seu movimento histórico como 

deslocamento de posições do Indivíduo/Sujeito em mobilidade que se constitui 

nas/pelas práticas educativas. Sobre essa situação, Orlandi (1998, p. 207) vai dizer que 

“a questão do sujeito, na escola, é seu trabalho de identificação na relação com o 

conhecimento seja do mundo, seja da realidade natural ou da realidade social, onde ele 

mesmo se inclui”. 

 Por isso, na prática educativa, não devemos considerar a Identidade Linguística 

como domínio homogêneo e de normatização diante dos estudantes e muito menos 

seguir aos padrões institucionais, mas refletir e “observar o modo como ele se relaciona 

com a ordem do simbólico, ou seja, com os discursos da/na escola, inclusive com o 

discurso (...) que constitui sua relação com a língua” (1998, p. 207). 

Dessa maneira, em relações compartilhadas por meio da língua, novos saberes 

discursivos, bem como, a chamada “identidade linguística escolar” (I.L.E.), vão sendo 

construídos. Por isso, como não pode estar atrelada ao conjunto de saberes apenas 
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quando se reproduz as ordens determinantes do perfil de professor e modelo linguístico 

em identidade escolar, deve ser superada.  

 Castro (2007) argumenta que é preciso problematizar a língua como fenômeno 

social. Exemplos são os “preconceitos vivenciados pelo povo brasileiro”, no caso dos 

índios, nordestinos, Surdos, autistas, etc., pois a discriminação social e a exclusão de 

cidadãos perpassam pelos ambientes educativos.   

 Considerar uma língua padrão é instrumentalizar “a exclusão, em nome de uma 

tão defendida identidade, pelo uso da norma padrão da língua, utilizada como símbolo 

de imposição de uma língua única e comum” (CASTRO, 2007, p. 137). Nesse sentido, a 

identidade linguística “normativa” corre risco de se sobressair de modo a impor 

condições ou juízo de valores que socialmente desvalorizam e desrespeitam o “valor 

sócio-histórico construído pelo homem” ou o consideram um ser “deficiente 

linguístico”.  

 Pensar a questão linguística em consonância com o pedagógico de quem ensina 

e aprende requer respeito mútuo. Nessa direção, Castro (2007, p. 147) entende que 

“quando se prioriza a concepção de educação como ação que permite a transformação 

para a inclusão, o contexto educacional pode contribuir para mudanças diante do 

processo de exclusão, por muito tempo vivenciado”. Embora se comente a inclusão 

como referência, há de se compreender não somente o aspecto institucional, mas sim as 

relações humanas de convivências em diversos espaços e sistema educativo.  

 Em se tratando das relações educativas, Cyranka (2015) faz uma reflexão sobre a 

pedagogia da variação linguística dizendo que a prática de ensino deve fortalecer ações 

do professor de modo que ele não seja um mero instrumento repetidor de conteúdos, 

pois a educação deve ser libertadora. Nesse sentido, o professor precisa captar o uso da 

linguagem de cada um dos envolvidos.  

Ao se manifestar sobre o perfil da escola tradicional e seu espaço, Cyranka 

(2015, p. 34) diz que ela “não responde mais ao que já somos capazes de saber e de 

produzir. O espaço escolar não pode mais continuar demarcado, com fronteiras 

determinadas e fixas. Novos modelos se anunciam muitos deles já vêm se 

concretizando”. Assim, mediante estas condições, desestruturar a velha mentalidade 

institucional é demarcar um novo tempo educativo, ou seja, ir moldando a realidade de 
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formação dos estudantes nas concepções das variações linguísticas. Isso permitirá aos 

professores terem a percepção cultural-linguística em que estão inseridos.  

Assim sendo, transportando essa percepção cultural-linguística para as práticas 

educativas por meio do trabalho de Surd@s Professores, vamos perceber como elas 

vão-se constituindo e redescobrindo a Identidade Linguística em consonância com o 

processo de ensino-aprendizagem. Pois o domínio de saberes e a dimensão da 

consciência de modo a não reproduzir a hierarquização institucional vão sendo 

engendrados nas experiências e na mobilidade linguístico-pedagógica, desenvolvidas e 

compartilhadas em sala de aula.  

Diante do exposto, pudemos perceber no decorrer dessa obra que, quando se 

trata de Surd@s Professores, em Identidade Linguística, o olhar não se resume somente 

ao modo de oralizar e sinalizar desses trabalhadores. Muito mais importante, é a análise 

da presença desses trabalhadores para além dessa dualidade, justamente para 

entendermos como os processos linguísticos, por meio das relações sociais, vão se 

entrelaçando aos diferentes contextos educativos. 

Para sintetizar o que abordamos até o presente momento, vejamos a seguir as 

esquematizações sobre: Identidades Linguísticas e Contextos Pedagógicos de Surd@s 

Professores. 
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*** ESQUEMATIZAÇÃO 15 A *** 

IDENTIDADES LINGUÍSTICAS E CONTEXTOS PEDAGÓGICOS DE SURD@S PROFESSORES

 
  Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 
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*** ESQUEMATIZAÇÃO 15 B *** 

IDENTIDADES LINGUÍSTICAS E CONTEXTOS PEDAGÓGICOS DE SURD@S PROFESSORES 

 
                          Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 
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*** ESQUEMATIZAÇÃO 15 C *** 

IDENTIDADES LINGUÍSTICAS E CONTEXTOS PEDAGÓGICOS DE SURD@S PROFESSORES 

 
                                                       Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 
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*** ESQUEMATIZAÇÃO 15 D *** 

IDENTIDADES LINGUÍSTICAS E CONTEXTOS PEDAGÓGICOS DE SURD@S PROFESSORES 

 
                                                       Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 
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*** ESQUEMATIZAÇÃO 15 E *** 

IDENTIDADES LINGUÍSTICAS E CONTEXTOS PEDAGÓGICOS DE SURD@S PROFESSORES 

 
                                                       Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 
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  Diante do exposto, pela personificação de Surd@s Professores presente nos 

diversos contextos educativos, a questão está em compreendermos como articular a 

realidade linguística por meio do trabalho de atuação pelo ensino. 

  Frente a isso, é oportuno observarmos dois momentos: o primeiro momento é o 

que chamamos de Processo Linguístico de modo que a Identidade de Surd@s 

Professores em espaço educativo, vai se constituindo enquanto identidade biográfica e 

linguística. No segundo momento, diante dos diversos desafios em suas realidades 

educativas no trabalho, Indivíduos/Sujeitos Surd@s Professores precisarão reconfigurar 

a Identidade Linguística enquanto Processo e em Contextos Pedagógicos. Essa 

ressignificação abre espaço para reflexão não como um ciclo fechado, mas como 

compreensão do entorno no qual estão inseridos nas relações educativas. 

  Assim, de um lado temos a Identidade Linguística enquanto, de outro, a 

Dimensão Técnica Pedagógica. Na realidade posta, está o modo de produção pelo 

trabalho que gera a consciência e as (re)caracterizações de suas personalidades e 

permitem agregar e socializar conhecimentos valorizando tanto as habilidades criativas 

quanto a mobilidade linguísticas pedagógicas.  

  Nessa proposta, Surd@s Professores, não podem permanecer estáticos nos seus 

aspectos pedagógicos e linguísticos, em limitações, mas devem se colocar em expansão 

com perspectivas da valorização do seu trabalho, e reconhecimento e manifestação da 

sua produção cultural em percepções de saberes de seus estudantes. 

  Isso ocorre porque precisamos entender que não existe pureza, mas a mescla em 

diversidade e diferenças linguísticas pedagógicas que estão presentes de modo a alargar 

a compreensão do processo de ensino. Porém, não devemos demonizar a variação social 

e muito menos reproduzir o discurso da deterioração das línguas. Para que essas 

múltiplas exigências linguísticas possam ser levadas a efeito devemos garantir o 

domínio das práticas socioculturais educativas como possibilidades de se obter diversos 

recursos pedagógicos como leituras, escritas, imagens, vídeos, entre outros.   

 É justamente nesse processo e contextos de ensino-aprendizagem que Surd@s 

Professores, em incansável luta, buscam ressignificação por meio de ações prático-

políticas, de modo a diminuírem as distâncias de atenção em relação a seus direitos 

por conta das formas de tratamento desiguais que têm experimentados. Diante dessa 

realidade, buscando martelar as muralhas do preconceito sociolinguístico educativo, 
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esses trabalhadores, almejam fortalecer conquistas e obter segurança concreta de suas 

ações para alcançarem legitimidade não somente em função histórica, mas também 

enquanto categoria de trabalho. 

 Levando-se em conta as práticas culturais e os aspectos linguísticos desses 

trabalhadores nos contextos em que se encontram situados, avançar na construção de 

uma abordagem crítica importa para questionar e refletir sobre as imposições 

institucionais/estruturais em que essa Identidade é construída e compartilhada. 
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7. IDENTIDADE 

 

Precisamos compreender a Identidade não como uma definição pronta e 

acabada, mas em seu percurso social fundamentado em convivências pessoais e/ou 

grupais/coletivas que fazem emergir a pluralidade e a essência das diferenças, ou seja, 

as Identidades. Assim sendo, está intrinsicamente relacionada à heterogeneidade, a 

discrepâncias, a conflitos, negociáveis ou não, ou à própria condição de antagonismos.  

Traremos a Identidade com uma abordagem que nos permitirá refletir sobre a 

essência, aparência e existência dessa nomenclatura em processo de modulações e 

reflexões do Ser, nas relações sociais e em contexto histórico. Ademais, nosso objetivo 

está em conectar as questões educativas com a presentificação de Surd@s Professores 

em processo (re) interpretativo de sua (s) Identidade (s). 

 

 PRESSUPOSTOS HISTÓRICOS DO CONCEITO DE IDENTIDADE  

 

Para entendermos o percurso de evolução do conceito de identidade, cabe aqui, 

discorrer, por meio de alguns pensadores, como se processou, ao longo do tempo, a 

tomada de consciência dos Indivíduos/Sujeitos sobre si mesmo e, sobre o mundo em seu 

redor, que em processo reflexivo promoveu a construção do que viríamos a chamar de 

Identidade. 

 

 IDENTIDADE NA ANTIGUIDADE 

 

No processo histórico, podemos dizer que, em se tratando da Identidade na 

Antiguidade, a Grécia, como berço do processo da formação ocidental, a partir de 

Parmênides de Eléia, século V, a.C,  em “o ser é, o ser não é. O devido é excluído do 

ser”, por representar a questão da própria ontologia do que chamamos hoje de 

Identidade. Por isso, é preciso levar em consideração que esse conceito não apareceu de 



351  

forma definida, mas foi sendo construído por meio das reflexões e das contribuições de 

diversos pensadores até chegar a nós como o conceito de identidade que conhecemos 

hoje. 

Portanto, a Identidade, no sentido ontológico o Ser como Identidade para 

Parmênides é quem dá origem a cada ente, ou seja, cada pessoa tem a sua existência 

real. Deste modo, cada um é diferente do outro no sentido de que um não é o outro, mas 

que só o Ser é enquanto condição imutável, infinito e imóvel. Isso nos leva a 

compreender a Identidade como estática. 

Por outro lado, Heráclito de Éfeso, no mesmo século, ao afirmar que “não 

podemos banhar-nos duas vezes no mesmo rio. Tudo flui” deixa claro que tudo está em 

constante mudança e que os polos se opõem no sentido em constante conflito, ou seja, 

opõe-se para mudar o sentido do próprio Ser. Portanto não há essências eternas, mas 

que tudo está submetido à mudança. Nessa direção, pelo ponto de vista adotado a época 

e transportando para compreensão conceitual de Identidade vamos perceber que os 

modos de identificação, historicamente, têm suas variáveis.  

Do século V para IV a.C, Demócrito de Abdera, ao analisar o Ser ele 

compreendeu que esse Ser pode ganhar outra forma quando se desloca ou muda de 

personalidade. Em analogia, terra, alma e os deuses constituíam-se de átomos por isso 

eram consideramos imortais, ou seja, “a fatalidade do movimento, que associa e 

dissocia os átomos” permite compreender que “todos os seres tinham os mesmos 

átomos”, mas que estavam colocados em ordem diferente, por isso os Seres tinham 

formatos diferentes e a existência desses átomos preencheria o vazio.   

Buscando compreender a essência do mundo natural, Demócrito (2000) enfatiza 

que, “conforme a convenção dos homens, existe a cor, o doce, o amargo; em verdade, 

contudo, só existem os átomos e o vazio”. Em outras palavras o cheio não tem mais 

realidade com o vazio. Portanto, no movimento dos átomos (enquanto Ser) em suas 

condições plurais de formas vai preenchendo o vazio de modo a ganhar sentido no vir a 

Ser. Assim, oportuno analisar que o Ser e o não-Ser devem ser colocados lado a lado, 

isso é o que permite vir-a-Ser, ou aceitar a ser. 

 Transportando essa análise para a questão de Identidade, podemos considerá-la 

como o Ser em deslocamento e movimento para novas características e formas de 
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saberes, concepções do seu entorno e não em condições do vazio, mas em condições de 

vir a Ser, condição diretamente influenciada no que sente e/ou se considera necessário 

ao preenchimento do vazio, com novos valores humanos. 

Em se tratando da condição humana, com o “conhece-te a ti mesmo", conceito 

adotado por Sócrates (469/70-399 a.C.), em articulação com as inscrições encontradas 

no interior do Templo de Delfos, na Antiguidade, podemos dizer que o filósofo grego 

entendia a concepção do Ser em que Identidade estava subentendida na expressão.  

Entretanto, devemos levar em consideração que a colocação reproduzida por 

Sócrates, não pode ser interpretada à luz da subjetividade moderna, no sentido de 

introspecção, porque a relação, do grego com ele mesmo, a época de Sócrates o 

Indivíduo/Sujeito se entende como alguém, como um cidadão, na medida em que está 

na cidade. Assim sendo, a cidade lhe confere Identidade por isso e nesse sentido o 

Indivíduo/Sujeito não busca essa Identidade no seu eu interior. 

O “conhece-te a ti mesmo” significa que o Indivíduo/Sujeito, ao investigar a sua 

vida por meio da vida do outro, está querendo saber o que esse outro sabe sobre ele. Se 

alguma conclusão foi captada dele, isso só se processará ao se investigar o outro. 

Portanto, para Sócrates, é preciso à mediação do outro, da cidade, para o 

Indivíduo/Sujeito se entender como uma pessoa. 

Em continuidade da análise sobre o Ser, Aristóteles, século IV, escreve que “é 

necessário examinar, supondo que uma das coisas é a mesma que uma terceira”, ou seja, 

desenvolve a interpretação de que dois princípios se complementam: o princípio da não 

“contradição”. Assim, para Aristóteles, uma coisa não pode Ser e não-Ser ao mesmo 

tempo. O filósofo explica que todas as coisas devem Ser ou não-Ser, pois não existe 

uma terceira possibilidade.  

É preciso compreender que o Ser tem os seus predicativos que definem tudo 

aquilo que se diz ou o que se declara, ou seja, que se informa, sobre ele. Nesse sentido, 

transportando para análise sobre a questão de Identidade, o movimento predicativo 

possibilita as diversas formas consideradas em si mesmas. Para Aristóteles, a Identidade 

em diversos sentidos: “a identidade numérica (...) mais do que um nome para a mesma 

coisa; a identidade específica (...), por exemplo, um homem e outro homem; a 
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identidade genérica, quando várias coisas pertencem ao mesmo género, como por 

exemplo homem e cavalo” (ARISTÓTELES, 2015).   

Em que pese Aristóteles compreender as predicações como a complementação 

da Identidade que define, entretanto, ela é apresentada por meio de uma descrição 

“linguística dos modos de dizer aquela Identidade”, ou seja, a “mesmidade de um 

objecto é analisada” por meio “das relações entre as expressões que o designam. E são 

as diferenças no modo de relacionar estas expressões com os seus designatas que dão 

origem aos diferentes sentidos da identidade” (SOARES, 2011, p. 8) e que dão base 

para a unidade do Ser real. 

 

 IDENTIDADE NO MEDIEVALISMO E NA MODERNIDADE 

 

Quando se aborda o período medieval há sempre subentendida a ideia de que, 

por ser este um período, predominantemente rural, marcado pela estratificação social, da 

dualidade experimentada tanto pelo homem quanto pela mulher, do medievo, sendo 

disputado pelo bem/mal, Deus/diabo, Céu/Inferno, sob a égide da igreja, interventora, 

não havia vida filosófica, em movimento. Porém, para fugir a esta análise equivocada, 

Vascocellos (2014, p. 10) destaca que “houve sim filosofia na Idade Média (...) marcada 

por uma íntima ligação com a religião, (...) também uma importante reflexão filosófica 

oriunda dos árabes e dos judeus”.  

Destarte, vamos ver em Agostinho (354-430), que viveu no período medieval e 

foi um dos principais filósofos da Patrística (referência à filosofia cristã elaborada pelos 

Padres ou Pais da Igreja, aproximadamente do século II ao VII), que não é mais a cidade 

ou o cidadão que faz a mediação, pois, para ele, a mediação, agora, é feita por Deus 

quando o Indivíduo/Sujeito coloca suas confissões esse mesmo Deus que está no 

interior do Indivíduo/Sujeito, como mediador. Nesse prisma, o mediador que devolve 

para o Indivíduo/Sujeito quem ele é por meio do arrependimento ou não. 

Consequentemente, há, subentendida, uma interioridade que lhe confere Identidade. 

Portanto, invocando essa ideia de quando o Indivíduo/Sujeito faz confissões, 

Agostinho está dizendo que ele não está fazendo introspecção, mas um trabalho de 
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memória, pois, ao revelar para Deus o que pensou o Indivíduo/Sujeito toma consciência 

desse pensamento. Assim, a maior contribuição de Agostinho é a invenção do “eu” em 

mediação entre a realidade materializada pelo homem com o sobrenatural divino. 

Outro representante significativo deste período, foi Tomás de Aquino (1225-

1274), filósofo italiano, conhecido como o “Príncipe da Escolástica” que é um método 

de pensamento crítico inspirado nos ideais dos filósofos gregos Platão e Aristóteles, que 

vai do século IX até o início do Renascimento, no século XVI, e que influenciou as 

áreas do conhecimento das Universidades Medievais.  

Visando racionalizar o pensamento cristão, Tomás de Aquino, menciona que “a 

natureza do homem, pode ter dois modos diferentes de ser: material corporal; e imaterial 

no intelecto”, ou seja, a ideia de que o intelecto em ato é o inteligível em ato. Refere-se 

à instância pela materialidade e pelo atributo cognitivo à medida que lhe incorpora o 

conteúdo. Seguindo a essa afirmativa, Landim Filho (2011, p. 66) conclui que, “não há 

intermediário mental entre o sujeito cognoscente e a coisa conhecida”. 

Portanto, em Tomás de Aquino, a Identidade se processa e se legitima em 

conteúdo formal, nessas justaposições do corpóreo e intelecto, nas relações transitivas e 

de ideias quando as mentes se encontram. Ou seja, “o conceito na mente de uma pessoa 

possa ter o mesmo conteúdo e aplicar-se aos mesmos objetos que o conceito na mente 

de outra, esses conceitos não são idênticos”. 

Modernidade, conforme sinaliza Dussel (1993, p. 8), “originou-se das cidades 

europeias medievais, livres, centros de enorme criatividade. Mas, ‘nasceu’ quando a 

Europa pode se confrontar com o seu ‘Outro’ e controlá-lo, vencê-lo, violentá-lo”. 

Nesse sentido, o autor, afirma ainda que o “coberto” foi “des-coberto”: ego cogito 

cogitatum, europeizado, imediatamente, foi “em-coberto” como Outro: o outro 

constituído como Si-mesmo (DUSSEL, 1993, p. 36). 

Contemporâneos da época moderna, século XVII, Descartes (1596-1650) e os 

modernos próximos a ele fazem a introspecção.  Isso porque, neste momento, não é 

mais a cidade, o cidadão ou Deus que intermedeia a reflexão. Agora é o 

Indivíduo/Sujeito que passa a investigar sua própria mente como se ela fosse 

transparente.  
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Portanto, é o eu perguntando a si mesmo. No “cogito, ergo sum”, ou seja, “penso 

logo sou”, de Descartes, há percepção da Consciência para além do próprio pensamento, 

uma vez que há subentendida a reflexão sobre si mesmo. Logo, o ato do Cogito, no 

afirmar, negar, refletir como conjunto das ideias (cogitata) inatas, adventícias, factícias, 

toma consciência da distinção entre o ”eu” diante dos demais. Daí haver, nesse 

processo, um caráter introspectivo, de tal modo, que a interioridade, a partir da teoria da 

iluminação, fundamentou o que chamamos de identidade moderna. 

Para Spinoza (1632-1677), nós só agimos a partir de afetos que podem ser 

passivos ou ativos de modo que a razão como compreensão da realidade vai ser pensada 

como um modo de condução da nossa compreensão de mundo. Isso acontece porque o 

“corpo humano, com efeito, é afetado, de muitas maneiras, pelos corpos exteriores, e 

está arranjado de modo tal que afeta os corpos exteriores de muitas maneiras” 

(SPINOZA, 2018, p. 66). 

Ademais, segundo Spinoza (2018), quando somos causas inadequadas de nossos 

afetos, nossos afetos são passivos, mas quando os afetos são determinados por causas 

externas, somos causa parcial desse afeto. A causa externa e os afetos passivos dizem 

respeito ao momento em que reagimos a uma provocação externa. No afeto ativo, a 

ideia da causa plena, segundo Spinoza, diz respeito ao que vem de fora e sofre um 

processamento interno em nós para compreensão do jogo afetivo que está gerando o 

processo da elaboração interna do “conhecermos a nós mesmos”.  

Portanto, Spinoza (2018) aponta que, quando o Sujeito determina-se a perseverar 

no Ser e no conhecimento da natureza, como potência de expansão de sua liberdade 

para promover sua criatividade, a identidade acontecerá na sua capacidade de agir e de 

produzir ideias, quando entender a essência dos objetos ou da sua causa mais próxima 

e/ou da hostilidade interposta pelo ambiente.  

Consequentemente, mesmo o bom e o ruim existindo juntos, nessa existência 

relativizável o conhecimento do Indivíduo/Sujeito estará em harmonia ou/não para se 

adaptar e/ou superar à ideia do objeto, e promover o seu conatus, aqui entendido como 

potência singular de cada Indivíduo/Sujeito em sua vontade de realização. 

Para Locke (1632-1704), não basta dizer que temos uma identidade pessoal. 

Nessa direção, a identidade está posta ao ser humano/ser, pessoa, como “um ser 
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inteligente pensante, que possui raciocínio e reflexão, e que se pode pensar a si próprio 

como o mesmo ser pensante em diferentes tempos e espaços; é-lhe possível fazer isto 

devido apenas a essa consciência que é inseparável do pensamento”. Em 

aprofundamento, Sacramento (2002) destaca que o que está em causa nessa abordagem 

lockeana, acerca da identidade pessoal, é o fato de o Indivíduo ser responsabilizado por 

suas ações. 

 Não podemos negar que as informações expostas até aqui influenciaram uma 

época e trouxeram grandes contribuições para que, além da compreensão no que os 

pensadores e filósofos tinham da sociedade de seu tempo fosse aberto caminho, via 

Iluminismo, para os fundamentos ideológicos da burguesia, também criou as condições 

para um outro período histórico, o contemporâneo, abordado a seguir. 

 

 IDENTIDADE NA CONTEMPORANEIDADE  

 

Na Contemporaneidade, período histórico do século XIX em transição ao 

momento atual, resgatamos as expressões e opiniões de alguns filósofos e pensadores, 

como Hegel, Marx e Engels, Durkheim e Weber no sentido de detectar quais 

contribuições trouxeram, para o entendimento do conceito de Identidade, levando em 

conta a realidade vivida e as influências adquiridas, diante das transformações de suas 

épocas. Neste prisma, consideramos a importância da busca dessas informações, não 

apenas pela significância, mas conforme o dizer platoniano em seu Eutidemo, “no uso 

do saber em proveito do homem”. 

Para Hegel, em a Fenomenologia do Espírito, consta que a “consciência de si 

existe em si e para si quando e porque ela existe em si e para si diante de outra 

consciência de si; isto é, ela só existe como ser reconhecido”. Nessa direção, a 

compreensão sobre a Identidade em Hegel (1770-1831) se processa na “existência de 

duas naturezas”: a primeira por surgimento natural e a segunda, motivada pela 

interferência humana, ou seja, por meio da cultura. Ao observar a ideia de uma 

separação entre o mundo material e o da consciência sem perceber as contradições nas 

relações sociais, Bogo (2010, p. 33) considera que faltou a Hegel a percepção para com 
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“as contradições nas relações sociais”, pois, o pensador “achava o capitalismo a 

sociedade ideal”. 

A questão de identidade que trazemos em Marx (1818-1883), é aquela 

relacionada ao trabalho, no sentido de “interação ou transformação da natureza, em prol 

de um propósito” (MARX, 1985), do Indivíduo/Sujeito que contribui para desvendar 

suas convicções e princípios.  Portanto, quando o Indivíduo/Sujeito encontra sentido no 

que produz, há uma identidade do homem enquanto Sujeito/objeto, no meio social em 

que vive. Ao mesmo tempo, a conscientização da vida humana só é possível quando, em 

processo, os tipos de formação social vão se configurando e criando identidades em sua 

personalidade individual e coletiva. 

Engels (1820-1895) afirma que “o trabalho é mais do que o ato de transformar a 

matéria-prima em riqueza, pois é o fundamento da vida humana” (1984). Há, por assim 

dizer, uma identidade entre o Indivíduo/Sujeito perante as atividades que realiza.   

Obviamente o trabalho que traz sentido, que edifica, que ajuda a construir uma 

autoimagem e uma identidade positiva, não deve e não poderá ser o trabalho alienador, 

coisificador, que deturpa a dignidade do Indivíduo/Sujeito. Esse não colabora para a 

realização e a consolidação da identidade do trabalhador. Muito pelo contrário, o 

desidentifica de seus valores. 

Para Émile Durkheim, a maneira de “fazer ou de pensar, pela particularidade de 

serem suscetíveis de exercer influência coercitiva sobre as consciências particulares”, 

expressa a vida dos Indivíduos nas sociedades e é determinadas por meio das “maneiras 

de fazer, de sentir, de julgar” e que são consideradas dentro do processo dos “fatos 

sociais”. 

Nesse sentido, o caráter da formação humana se dá por meio da relação sociável, 

e por isso o processo de “socialização” deve ser entendido como uma consciência 

coletiva, muito embora a coercitividade particular, por tudo aquilo que temos que 

cumprir por obrigação social ou porque a lei pode nos punir, influencia os demais 

nessas relações de regras e condutos. Dessa forma, o ser humano em suas referências de 

identidade possibilita construção de valores e impasses.  
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Transportando os escritos de Durkheim para a reflexão que trazemos sobre “o 

ser social” vamos entender como o Indivíduo, em sua identidade social é moldado de 

forma coercitiva em pertencimento de/pela sua conduta, sem que tenha consciência 

disso. Mediante a esse raciocínio, podemos compreender que aquilo que as pessoas 

“sentem, pensam ou fazem não depende totalmente de suas vontades individuais”, pois 

suas ações estão atreladas a uma conduta instituída pela sociedade em suas relações. 

Sobre essas relações sociais, oportuno avançarmos para saber o que Weber 

revela sobre o sujeito que produz conhecimento. Embora o pensador alemão não 

mencione a identidade, propriamente, pois seus estudos estão mais em aspecto de uma 

identidade teórica no sentido de empreender um diálogo permanente entre o presente e o 

passado, sua exposição de motivos nos ajuda a compreender o “sentimento subjetivo 

(tradicional ou emocional) de pertencer a uma mesma coletividade”.  

Assim, por meio desses aspectos podemos identificar o vínculo do 

Indivíduo/Sujeito com o social, ou seja, “as heranças culturais” em um contexto em que 

“o homem é um animal amarrado às teias de significados que ele mesmo teceu”, ou 

seja, o homem aprende os valores e padrões de comportamento em um processo de 

constante adaptação ao meio em que está inserido. Assim, mudar o comportamento 

exige um esforço por parte de quem tem o intuito de mudar a “cultura” e a 

“identificação coletiva e emocional” que agrupam os humanos para os sentimentos de 

pertencimento. 

O conceito de identidade também é polêmico no âmbito da psicanálise. Aliás, 

não é um conceito freudiano, sendo desenvolvido mais a partir de analistas que 

formularam e desenvolveram a noção de self, ou seja, conceito que busca organizar a 

totalidade da experiência do Indivíduo. Freud falou em “identidade de percepção” e em 

“identidade de pensamento” relacionadas a processos de identificações, o que é muito 

diferente. Assim, introduziu a existência de uma alteridade na interioridade em que 

somos muitos, ou seja, portadores de várias identificações (CHANAIDERMAN, 2001, 

p. 48-49). 

 Nos contemporâneos, com Freud, há a ideia de que a mente pergunta a ela 

mesma, por meio da exposição da linguagem, para entendimento dos elementos que não 

estão transparentes para ela, ou seja, elementos subconscientes. Neste sentido, Freud 
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atribui um local, o inconsciente, de onde esses elementos emergem, em percepção da 

identidade, por meio dos lapsos da linguagem. Nesse sentido, para Montes (1996, p. 

57), “a identidade não existe senão contextualizada, como um processo de construção, e 

pressupõe o reconhecimento da alteridade para sua afirmação” . 

Em Vygotsky, a partir da Psicologia Sócia-Histórico em Desenvolvimento na 

Psicologia Cultural, há o entendimento da relação da construção narrativa do self e da 

identidade onde o “self narrativo aparece como desenvolvimento do paradigma 

narrativo e como uma importante contribuição ao estudo da internalização das funções 

psicológicas superiores e à compreensão da construção do sujeito sócio-histórico” 

(VIEIRA; HENRIQUES, 2012, p. 163).  

Assim, a Identidade está em construção em suas narrativas e espaços de 

vivências de modo que a biografia e as relações cotidianas lhe trazem significados 

oportunos, mostrando seu desenvolvimento na Psicologia Cultural, ou seja, por meio da 

realidade, vai internalizando e construindo uma percepção cultural fundamental de 

“tudo o que é interno nas funções superiores ter sido externo: isto é, ter sido para os 

outros o que agora é para si” (VYGOTSKY, 1929/2000, p. 24). 

Oportuno compreendermos que o conceito de self vem de um contexto 

dramático em sua dimensão sociocultural, ou seja, estão repletas de conflitos únicos, 

que tem a luta de tais ligações entre o sentimento, paixão, lembranças representadas 

pelos diferentes papéis sociais, ideias, sentimentos e paixões atuados e vividos por uma 

mesma pessoa. Deste modo, para Vygotsky, (1929/2000, p. 35) o drama é um “choque 

dos sistemas”, que os papeis envolvidos são personificados e representam pontos de 

vista divergentes em atuação dentro de uma mesma personalidade, ou seja, o drama gera 

uma dinâmica de personalidade.  

Para Sartre (1943, 2014) para o Indivíduo/Sujeito, o “projeto fundamental é 

tornar-se um ser que já realizou tudo, mas preservando sua consciência, um ser. Em-si-

Para-si”. Essa é uma relação entre o Eu e o Outro na realidade histórica por meio da 

consciência de seu tempo, tendo como marcador a identidade, em convivência, 

enquanto Ser social, ou seja, quando o corpo oportuniza possibilidades humanas na 

constituição da identidade. 
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Portanto, a relação do Eu e Outro permite uma construção do Ser social 

enquanto identidade. Nesse aporte, ao tratar da essência e da existência, Sartre (1943, 

2014) vai nos ajudar a compreender a condição humana sob o olhar da dimensão da 

relação Eu-Outro. Pois, é no encontro entre os seres que o sentido do Ser forma a 

identidade. Assim, quando o Indivíduo/Sujeito é situado no mundo por meio do outro 

em transcendência ele projeta-se no Outro permitindo o retorno a si mesmo. Desta 

forma, a construção do Eu é um constante vir a ser em que a constituição da identidade 

acontece pelo olhar do Outro.  

Em Goffman (1988), o Indivíduo em suas relações tem uma demarcação forte 

quando os estigmatizados estão inabilitados para a aceitação social plena. Nesse sentido, 

os que possuem características com “problemas” psicológicas, defeitos físicos, 

“deficiências”, caso dos Surdos, etc., são Indivíduos que, apesar de pertencerem à 

sociedade, estão em não convívio social, ou seja, ainda sofrem os critérios de separação, 

pela diferença, nas relações sociais.  

Goffman (1988, p. 11) pontua que os gregos “criaram o termo estigma para se 

referirem a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de 

extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os apresentava”. Em contexto atual, 

Goffman (1988, p. 16), afirma que o estigma pode excluir e deixar na invisibilidade 

e/ou colocar o outro em condições de inferioridade para manter uma relação de poder 

em que a norma torna o Indivíduo/Sujeito mais importante que o outro e o grupo. 

Nesse processo, Goffman (1988) reconhece a presença da manipulação das 

identidades em processo de deterioração, pois, há “uma discrepância específica entre a 

identidade social virtual e a identidade social real” onde uma marca atribui ao 

Indivíduo/Sujeito status de desvalorizado em relação aos outros membros da sociedade 

(identidade social virtual), e de “atributos que ele, na realidade, prova possuir” 

(identidade social real). A superação está na visibilidade como condicionante à 

“‘possibilidade de conhecimento" de um atributo, sua "intrusibilidade" e seu "foco de 

percepção’” que “pode lhes permitir a descoberta imediata de algo invisível para os 

leigos”. (GOFFMAN, 1988, p. 12). 

Para Elias (1994), quando se tem a percepção de alguns excluídos ou 

estigmatizados, há necessidade de uma nova configuração considerando um equilíbrio 
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social. Nesse sentido, o problema são as relações de poder em que os “superiores” 

incutiam nos “inferiores” uma sensação de inferioridade e de falta de virtudes, ou seja, a 

auto-imagem de superioridade reafirmava a condição de uma identidade em suas 

melhores condições. Para a superação, a consciência da própria pessoa, enquanto auto-

imagem e auto-estima de um Indivíduo, está conectada com os membros do grupo. 

Dessa forma, a experiência que o Indivíduo adquire de si e das outras pessoas permite 

modelagem de sua própria identidade individual. 

Elias (1944) define a “identidade eu-nós das pessoas, que irá determinar não 

somente o ‘quem eu sou’ como ser social e individual, mas demostrará que não há 

identidade-eu sem a identidade-nós”. Portanto, é preciso compreender que o Indivíduo 

está intercalado socialmente. Neste sentido, ao pensar sobre a questão da identidade é 

preciso considerar como as interdependências, dos Indivíduos, estabelecem 

configurações nas relações sociais, ou seja, “balança nós-eu” e como estão vinculadas 

para as transformações históricas das sociedades no contexto em que os Indivíduos 

estão inseridos. 

 Diante desse processo, das composições sociais em hábitus, de todos os 

Indivíduos, em suas diversidades e em condições de sobrevivência e compartilhamento 

em dimensão social em que a identidade do Indivíduo está, indissociavelmente, 

vinculada à configuração, a relação identidade-eu/identidade-nós varia conforme a 

coerção social e a superação à novas configurações para se chegar ao autocontrole. 

Assim, os Indivíduos vão se diferenciando para entender que o “sentido que cada um 

tem de sua identidade está estreitamente relacionado com as relações de ‘nós’ e de ‘eles’ 

no nosso próprio grupo e com a nossa posição dentro dessas unidades que designamos 

‘nós’ e ‘eles’” (ELIAS, 1994, p. 139).  

Para um resgate da ênfase de pensadores e filósofos contemporâneos recentes, 

(Bauman, Hall, Dubar, Woodward, Casali) sobre a temática da identidade, 

apresentamos no quadro, a seguir, algumas ideias, expressões e/ou opiniões 

(sintetizadas) de como, cada um, constrói suas observações sobre essa temática, em 

contexto do multiculturalismo. 
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 IDENTIDADE EM TEMPOS DE PÓS-MODERNIDADE E DO 

MULTICULTURALISMO  

 

Nos novos debates, em tempos de pós-modernidade e de multiculturalismo, no 

final do século passado, o conceito de identidade tornou-se de extrema importância, 

alcançou a sala de aula e estimulou educadores à percepção sobre a diversidade cultural 

e as identidades: étnicas, grupais, regionais, Surdas, entre outras. 

Trazendo essa discussão para os nossos dias, Bauman (2002, p. 55) explica que 

“a identidade se tornou um prisma através do qual os outros aspectos da vida 

contemporânea são compreendidos e examinados”, ou seja: “justiça e igualdade”, 

“cultura e hibridismo”, “processo político”, “direitos dos homens”, “identidade 

separada”, “negociação e afirmação da identidade” (BAUMAN, 2002, p. 55). 

 Para Bauman (2005), a identidade só existe graças à comunidade porque, 

inserido no grupo comunitário, o Indivíduo tem a dimensão de sua realidade por meio 

de ideias compartilhadas e difundidas. Desse modo, há resistência por conta do contexto 

político-cultural, que apresenta em suas diversidades percepções morais e, ao mesmo 

tempo, contradições para novas conscientizações e reconhecimento de identidade. 

 A conscientização está em identificar as contradições e demandas incompatíveis, 

por meio de análise da realidade, para conciliar as divergências que acontecem nessa 

realidade vivida. Como caminho para acreditar na possibilidade em desenvolver a 

existência de ideias, em diversas comunidades, o objetivo está em consubstanciar a 

identidade do Indivíduo.  

Para Bauman (2005), o “pertencimento” e a “identidade” não são garantidos 

para a vida, pois dependem da trajetória em determinado contexto e, do mesmo modo, 

de como essas condições são impostas. Portanto, pode ocorrer “pertencimento”, mas 

sem a liberdade da própria identidade, ou o inverso. Por outro lado, se o Indivíduo 

acreditar que a trajetória percorrida por ele, em suas livres escolhas, tanto ao 

“pertencimento” quanto da “identidade”, isso pode mantê-lo firme em sua perspectiva 

de vida. “Em outras palavras, só começarão a ter essa ideia na forma de uma tarefa a ser 
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realizada, e realizada vezes e vezes sem conta, e não de uma só tacada” (BAUMAN, 

2005, p. 17-18).     

  Bauman (2005), em sua experiência de vida, nos alerta que o caminho é 

espinhoso porque há percalços para se autodefinir em contexto que compõe um 

ambiente perturbador e cheio de problemas. Desse modo, não há um tema único sobre a 

Identidade, pois isso envolve outros fatores, como o próprio nacionalismo e a relação 

Cultural-Social. Entendemos que, no momento em que o Indivíduo se sente “deslocado” 

por não compreender o seu lugar de pertencimento, isso assombra a sua própria 

realidade. Porém, essa condição não deturpa a busca de sua essência em barganhar de 

forma corajosa o contrário do que a realidade impõe.  

Assim, há “identidades” deslocadas, sem a autodefinição do lugar a que 

pertencem ou em que deveriam estar. Há “identidades” flutuantes, hesitantes, instáveis, 

algumas de nossa própria escolha. Mas há também “identidades” infladas, ou seja, 

aquelas influenciadas por pessoas ao nosso redor. No dizer de Bauman (2005, p. 19), as 

“‘identidades’ flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas e 

lançadas pelas pessoas em nossa volta”. Em algumas situações, uma força robusta, um 

desconforto em ali pertencer, talvez, seja oportuno para enfrentarmos as práticas que 

vêm na contramão das nossas ações. Embora seja difícil, utilizamos de recursos de vida, 

em resistência a própria identidade, para defender os nossos direitos de sobrevivência 

nas relações práticas. 

Por isso, para Bauman (2005, p 21-22), é preciso estar em alerta permanente. 

Compreender com consciência de si próprio para além da introspecção do lugar como 

possibilidade em defender sua causa de reconhecimento. Dessa forma, a “‘identidade’ 

só nos é revelada como algo a ser inventado, e não descoberto, como alvo de um 

esforço, “um objetivo”; como uma coisa que ainda se precisa construir a partir do zero 

ou escolher entre alternativas e então lutar por ela e protegê-la lutando ainda mais”. 

Nesse sentido, segundo Bauman (2005, p. 30): “quando a identidade perde as 

âncoras sociais que a faziam parecer ‘natural’, predeterminada e inegociável, a 

‘identidade’ se torna cada vez mais importante para os Indivíduos que buscam, 

desesperadamente, um ‘nós’ a que possam pedir acesso”. Porém, com a globalização, o 

Estado, seguindo “sua admissão no mundo livre”, e não tendo mais desejo de preservar 
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a união inabalável, transferiu o patriotismo às forças de mercado e por elas foi 

remodelado.  

No outro extremo as pessoas que buscam identidade encontram pouca segurança 

e poucas garantias desse Estado. Isso acarretou, segundo Bauman (2005, p. 35), a 

substituição dos direitos sociais “pelo dever individual do cuidado consigo mesmo e de 

garantir a si mesmo vantagem sobre os demais”. Assim, as “identidades ganharam livre 

curso, e agora cabe a cada Indivíduo, homem ou mulher, capturá-las em pleno voo, 

usando os seus próprios recursos e ferramentas”. 

Nesse mundo de “individualização” das identidades, que se movem em “alta 

velocidade”, há oscilação entre sonho/pesadelo, modalidades líquido-modernas de 

identidade coabitando e, de forma ambivalente, reforçam o desengajamento e estimulam 

a ansiedade que domina sobre o Indivíduo. Assim, de um lado estão “aqueles que 

desarticulam as suas (...) identidades à sua própria vontade, no leque de ofertas (...) de 

abrangência planetária”. No outro polo, aqueles, que "se veem oprimidos por 

identidades aplicadas e impostas por outros. (...) Identidades que estereotipam, 

humilham, desumanizam, estigmatizam” (...) (BAUMAN, 2005, p. 44). 

O medo corrompe “o prazer de selecionar uma identidade estimulante” com 

receio de que “outra identidade intrusa e indesejada” possa sobrepor a que foi 

construída pelo Indivíduo. No dizer de Marx Frisch, sweria a “identidade como a 

rejeição daquilo que os outros desejam que você seja” (BAUMAN, 2005, p. 44-45). 

Há subentendida, uma guerra de identidades, em duas frentes, lutando pelo 

reconhecimento: em uma, há a identidade escolhida, preferida, e na outra, as outras 

identidades, “forças inimigas”, maquinadas, impostas (estereótipos, estigmas, rótulos) 

que, mesmo que vençam, são repelidas. Nesse calabouço sobre as identidades, são 

“empurrados” aqueles sem “direito de reivindicar uma identidade distinta da 

classificação atribuída e imposta” e “cujos protestos não serão ouvidos”, as 

“subclasses”, enclausuradas em uma espécie de hades identitário, “além dos limites da 

sociedade” de direitos.   

Portanto, “identidade da subclasse” é a ausência de identidade, a abolição ou 

negação da individualidade, do “rosto” – esse objeto do dever ético e da preocupação 

moral, assim exilado, degredado, “do espaço social em que as identidades são buscadas, 
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escolhidas, construídas, avaliadas, configuradas ou refutadas”. Por outro lado, 

encontrando o mesmo destino, esão os refugiados, que ele chama de: “os sem Estado, os 

sans-papiers, os desterritorializados num mundo de soberania territorialmente 

assentada”. Os símbolos que envolvem as identidades, (étnicos, históricos, religiosos, 

sexuais, linguísticos etc.) chamados por Bauman (2005), de alternativos, formam a 

colcha de retalhos de matéria prima que dão forma a uma identidade.  

Sobre o papel dos veículos de comunicação ‘na produção das identidades, 

Bauman (2005) vai dizer que o efeito de “extraterritorialidade virtual" é obtido 

sincronizando-se a mudança de atenção e seus objetos para as vastas extensões do 

planeta’. Porém, se esse ajuste perfeito da troca de palavras entre duas ou mais pessoas, 

não tem igual valor de uma ‘identidade compartilhada’, mas muda rapidamente, 

“dificilmente” podemos afirmar essa verdade. Mas, ao criar “uma ilusão de liberdade de 

escolha’ tende-se a aliviar a dor da exclusão” (BAUMAN, 2005, p. 104). 

 Desse modo, “é provável que fiquemos divididos entre o desejo de uma 

identidade de nosso gosto e escolha" (BAUMAN, 2005, p. 105). Porém, se essa escolha 

não for acertada há o receio de não encontrar uma rota de fuga. Portanto é preciso ter a 

coragem de enfrentar o desafio, mas o cuidado de não nos fecharmos em nós mesmos.  

A partir de uma perspectiva cultural, Hall (2009) examina identidade e diferença 

para entender como elas se relacionam com a discussão sobre a representação. Nesse 

sentido, a representação, enquanto processo cultural, estabelece identidades individuais 

e coletivas bem como os sistemas simbólicos que dão sentido à experiência das divisões 

e desigualdades sociais. Aqui, alguns grupos são excluídos e estigmatizados e as 

identidades são fortemente contestadas por conta dos resultados produzidos pelas 

mudanças globais.  

Para responder à questão sobre quem precisa de identidade, Hall (2009, p. 108-

109) destaca a instabilidade da chamada “política de identidade” que trata da identidade 

e as dificuldades de sua localização. Assim também diz respeito ao Sujeito como 

agente, no sentido de pensá-lo em sua nova posição, dentro deste contexto.  Diante 

desse discurso, as práticas discursivas em sentido de subjetivação fazem transparecer a 

questão da identificação. Para o autor, as “identidades parecem invocar uma origem que 
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residiria em um passado histórico com o qual elas continuariam a manter uma certa 

correspondência”. 

No tocante ao Sujeito e à identidade, ao considerar a função do corpo como 

significante da condensação da subjetividade do Sujeito que não pode ser descartada, 

Hall (2009) considera, também, as diferentes identidades nos diversos contextos sociais 

em conjunto de articulações e de envolvimento, por meio de diferentes interações, nos 

diferentes lugares onde podem exercer diferentes papéis sociais. Consequentemente, 

esse interesse partilhado pela realidade da vida cotidiana, histórica e cultural do Sujeito 

é o ponto de partida da fala, no sentido de dar legitimidade de identidade à sua 

existência. 

 

 HETEROGENEIDADE DE IDENTIDADES  

 

 Temos heterogeneidade de Identidades quando são marcadas pela trajetória de 

vida que remete ou intercala com o mundo social. Há, portanto, uma confrontação desta 

realidade com o processo biográfico e institucional. Assim, na trajetória individual 

experimentada por cada um, em cada época, houve escolha e/ou empecilhos manifestos, 

na prática social subjetiva ao próprio Indivíduo/Sujeito para as interferências e modos 

múltiplos do olhar que traz sobre esta realidade.  

  Em Dubar (1998), estão postas duas faces do processo de identidade, a primeira 

apresenta a identidade individual tendo como ponto de partida as produções de 

“linguagens biográficas" em suas trajetórias familiares, escolares, profissionais por meio 

de uma "história". O que está “jogo, nesta face, é a própria (re) construção subjetiva de 

uma definição de si”, que ele chama de identidade biográfica ou identidade para si, ou 

seja, uma “identidade Pessoal” (o que sou/gostaria de ser). A outra face, Dubar (1998) 

vai denominar de "identidade estrutural" ou "identidade para outrem", que são as 

categorias de análise “do discurso do Indivíduo definindo-se do ponto de vista de 

outrem”, ou seja, "identificação social" (como sou definido/o que dizem que sou).  

Esse modo questionador de pensar de Dubar (1998) sobre “identidade pessoal” e 

“identidade social” é importante para não incorremos no risco de tecer uma observação 
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superficial, do todo, supervalorizando uma em detrimento da outra em vista dos 

múltiplos desdobramentos que se manifestam, em contexto social grosseiro. 

 Como pudemos observar, há polarizações no que diz respeito à questão da 

identidade, mas, sobretudo, como destaca Dubar (1998), o social e a relação 

convencionada “entre categorização e identificação”. Nessa direção, o Indivíduo/Sujeito 

permeado em realidade e, ao mesmo tempo, em sua essência individual, busca uma 

personalidade de identificação com as categorias sociais, para cumprir seu papel social.  

 As categorias sociais oportunizam a prática social e a unificação do existir, ou 

seja, o pertencimento, por meio da realidade prática em trajetória social onde a própria 

subjetividade constitui-se no “material a partir do qual os indivíduos inventam para si 

identidades singulares”. Portanto, só faz sentido quando relacionada a uma categoria 

social.  

No que pese Dubar (1998) apropriar-se de outros referenciais teóricos (P. 

Boudier, N. Elias) para sua análise, entendendo serem oportunos para justificar a 

questão de identidade em contexto social, observa, porém, que há posturas 

inconciliáveis. De um lado, o Indivíduo enquanto essencialista de uma identidade 

pessoal, o eu, em uma biografia ilusória, fechado em si mesmo; de outro lado, as 

categorizações à qual pertence por meio das relações sociais às quais o Sujeito está 

inserido. 

 Para considerarmos aquilo que Dubar (1998), chama de "classes de trajetórias", 

ou seja, itinerários que se assemelham, precisamos ter as duas variâncias: a 

minimizadora, minimizando a dispersão enquanto Indivíduo/Sujeito e, a maximizadora, 

maximizando a variância interclasse, ou seja, menor número possível de classe, em 

número máximo de itinerário. No entanto, embora existam os modos "estabilizados" 

(não sabem se ficam no emprego); “excluídos” (os que nunca conseguirão) e, os 

"desmotivados" (que acham não mais poder encontrar um emprego), Dubar (1998) 

entende que estão mais para um estado do que para um processo. 

 Para Dubar (1998), as atividades e sentidos que nos remetem aos usos sociais e 

políticos são importantes nas relações porque, sem essa conexão, dificulta-se a 

compreensão da maximização, enquanto categoria. “A segunda dificuldade, mais 

temível, utilizando o exemplo anterior, é a de ordenar e interpretar as diversas classes de 
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trajetórias em termos de mobilidade social”. O grande risco em se pensar em trajetória 

“subjetiva” está no dizer de Dubar (1998), na própria estabilidade sem se fazer 

referência à categoria. Deste modo há necessidade da lógica de mobilidade como 

oportuna, para que o Indivíduo/Sujeito percorra caminhos, em experiência, para ganhar 

forma, em sua identidade, quando vir a pertencer a uma categoria. 

No entanto, mesmo pertencendo a uma categoria ou grupo social nas formas de 

identidades, ainda assim, não podemos negar o ponto de partida relatado porque é uma 

trajetória “subjetivista” que privilegia e dá sentidos para compreendermos o próprio 

“percurso” linguístico do Indivíduo/Sujeito para dar conta dos acontecimentos 

considerados significativos nesse percurso, assim transformado em enredo (Ricoeur 

1984) pela entrevista biográfica. É o que se tentou fazer a partir de um corpus de relatos 

de inserção (Demazière e Dubar 1996) (DUBAR, 1998, p. 4). 

 Quando se trata da questão biográfica, não somente da trajetória de vida em si, 

mas da identidade, é preciso ressaltar as articulações e construção linguística que este 

Indivíduo vai constituindo em sua própria biografia para a inserção em um grupo, 

segmento ou classe.  

 Dubar (1998) esclarece a descoberta de novos enredos, de acontecimentos do 

passado, contribui para outras novas possibilidades de compreensão dos argumentos e 

sequências, para entendimento dos diversos campos da prática social (escolar, 

profissional, relacional, etc.) e, em particular, à dispositivos de categorização e 

procedimentos interpretativos que remetem as identidades narrativas.  

Nesse sentido, segundo Dubar (1998), na trilogia formação/emprego/trabalho, as 

categorias podem ser compreendidas em área de quem trabalha, ou seja, em diversas 

formas de identidsades: identidades de empresa (combinando mobilização e trabalho); 

identidades de rede ( mobilidade externa ("social"), e fé nas virtudes da autonomia e do 

diploma); identidades de categorias (valorizando a especialização, nas "profissões" 

julgadas desvalorizadas ("bloqueadas"), marcadas por conflitos, prioridade aos saberes 

técnicos); identidades fora do trabalho (emergem de relatos e do trabalho instrumental, 

da valorização da estabilidade questionada ("ameaça de exclusão") e de afirmações de 

dependências dolorosas (prioridades dadas aos saberes práticos). Cabe ainda para esse 

universo, as identidades sociais, onde a posição social, a riqueza, o status e/ou prestígio 
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dependem do nível de formação, da situação de emprego e das posições no mundo do 

trabalho.  

  Notamos que Dubar (1998) tem a preocupação de ampliar a identidade para 

além do próprio Indivíduo em si mesmo. Assim, busca compreender e valorizar, 

enquanto trajetória “objetiva”, a realidade social no âmbito profissional, educativo e 

familiar.  Uma trajetória social global que, por meio de relatos e de experiências, faça 

valer uma “forma identitária geral” que alcance e conscientize a todos. 

 Há indignação em Dubar (1998) quando ele observa a redução que se faz com o 

Indivíduo/Sujeito em escala social por meio do discurso; por isso, precisamos 

identificar essas posições enquanto biografia social e de categoria. Portanto, as 

configurações e reconfigurações de Indivíduo/Sujeito dependem da conexão que se faz 

também com as estruturas institucionais e a reconstrução, a cada época e a seu tempo, 

por meio de trajetórias objetivas inerente com a reconstituição de "trajetórias 

subjetivas".   

 No interesse em compreender a identidade, em que pesem os obstáculos de 

métodos existentes, precisamos, sim, problematizar essa realidade, potencializar em 

dinâmica o Indivíduo/Sujeito diferenciando-o por meio do social e de outras identidades 

subjetivistas, categorizando-o nas relações em mobilidade e em categoria linguística, 

com a categoria social. 

 

 DESEQUILÍBRIO CONJUNTURAL E CRISE DA IDENTIDADE 

 

Quando mencionamos identidade, fica a pergunta: de qual identidade estamos 

falando e qual é o termo recorrente do qual nos servirmos para alinhá-lo à definição de 

identidade mais adequada aos Indivíduos/Sujeitos, nas relações com a conjuntura social, 

econômica e política, em tempos de crise?  

 O enfoque trazido por Dubar (2011) não trata da questão direcionando-a do 

coletivo ao Indivíduo, porque ele compreende que não há o Eu sem o Nós, e muito 

menos a sobreposição do Indivíduo/Sujeito sobre o coletivo. Assim, compreende-se que 

alteridade está no sentido de que o outro ser humano social interage e é interdepende ao 
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dialogar. Por isso, nem sempre alteridade significa concordância, mas sim aceitação de 

ambas as partes. 

 Para Dubar (2011, p. 178), não é a transição ou passagem de o Nós para o eu ou 

de o Eu para o nós, mas são as formas sociais que vão nos moldando, nas crises, ou seja, 

passagem, nas crises específicas, de formas sociais de tipo dominante comunitário 

(Nós>eu) para formas sociais de tipo dominante societário (EU>nós). 

 A individualização, para Dubar (2011), pode ser analisada, no seu decorrer e no 

seu contexto, pelo prisma de crise, seja em retrocesso ou por acelerações das questões 

de pertencimento/reconhecimento: pertencimento enquanto coletividade e 

reconhecimento enquanto o próprio Indivíduo, ou seja, há dependência do Indivíduo em 

relação à coletividade para compreender sua individualização enquanto contexto. Em 

decorrência dessa constatação, afirma o autor que, se “quisermos resumi-la, é preciso 

inventar uma expressão paradoxal: “Quem somos eu?”” (DUBAR, 2011, p. 178-179). 

 Diante do contexto das incertezas em identificar o Indivíduo e o outro, no 

mundo do trabalho, para a autodefinição do Indivíduo/Sujeito em crise de si mesmo, a 

afinidade de pertencimento mudou, porque, “a negociação coletiva foi substituída por 

transações individuais; os grupos de expressão foram recusados e substituídos pelos 

círculos de qualidade ou grupos de progresso” (DUBAR, 2011, p. 179-180). 

Citando Linhart, e o termo “batalha identitária”, Dubar (2011) explicita essa 

mudança se processou quando transdormou-se a nomenclatura a ser utilizada no âmbito 

coletivo como identificação com a empresa, a dim de promoverem seus funcionários e 

outros, individualmente, que se definiam como operários e/ou militantes. Assim, o autor 

entende que a crise também está presente quando se tem a definição do “eu enquanto si 

próprio” e “dos outros”, onde  há um novo modelo de individualização, porque essas 

definições “entraram em crise junto com as categorias que serviam a essas operações 

identitárias” (DUBAR, 2011, p. 180). 

A ideia de pertencimento se reproduz na busca do reconhecimento para manter a 

estrutura de identidade e de identificação coletiva. Porém, o colapso das adesões e 

mobilizações foi acompanhado de mudanças na relação de força entre o capital e o 

trabalho. Com a desvalorização dos trabalhadores na execução do fazer, as identidades 

também sofrem modificações de modo a serem tratadas como identidades negativas e 
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estigmatizadas. Neste contexto, determinados grupos ou segmentos sociaus, são 

confinados e segregados.  

Assim, para Dubar (2011) “se a crise da identidade toca a subjetividade das 

pessoas” ela vai se manifestar “em todos os campos da prática social”: na família e nas 

relações de gênero, com ênfase na identidade atribuída ao papel da mulher (filha, 

mulher, mãe) e na identidade reivindicada (eu, simplesmente): na religião, com “o 

colapso das práticas religiosas”, o desinteresse e o surgimento de outras convicções; na 

cultura, o lugar ocupado pela televisão e outras mídias, onde “a identificação se torna 

alienação”.  

Para Dubar (2011), outro problema da crise pode estar na imposição sem o 

consentimento do próprio Indivíduo/Sujeito, ou seja, o Indivíduo pode ter uma 

identidade indesejada ou recusá-la por reinvindicações maiores sobre si. Mas, tanto se a 

identidade dessa pessoa tenha vindo de si mesma e/ou tenha sido interiorizada a que foi 

atribuída, não haverá crise.  

A imposição não desejada está em não respeitar as condições de escolha do 

próprio Indivíduo, mas, por outro lado, na crise subjetiva em não reivindicar a si 

próprio, nisso pode estar subentendida uma escolha ou uma condição submissa. Neste 

sentido, manifesta uma negação, que interioriza a despeito das reais condições na 

realidade de que faz parte. 

 Toda ação é um ato político, a própria identidade tem as suas manifestações, 

porém o não reconhecimento de si mesmo pressupõe também negação da identidade. 

Nesse sentido, segundo Dubar (2011) “nenhuma identidade é redefinida” Entretanto, 

precisamos ter compreensão mais ampla da estrutura social, econômica, da conjuntura 

política e ideológica para saber que a crise está no modo de dominação sobre outro, 

sobre o grupo ou sobre determinado segmento social. 

 Livrar-se dessa dominação ou conduta de deterioração do Indivíduo/Sujeito, está 

no próprio modo como os “esquecidos” reagem para extinguir o estigma e o ódio que 

estão presentes quando se desprestigia a autonomia de uma identidade própria. Nessa 

direção, Dubar (2011) explica que a luta pelo movimento dos direitos civis está na 

própria recusa das violências simbólicas sobre os Indivíduos/Sujeitos. Por conseguinte, 

o autor entende que este direcionamento para a militância e reconhecimento mútuo não 
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pode ter a instituição como direcionadora e sim que o próprio Indivíduo/Sujeito exerça a 

sua função, em movimento, a fim de evitar o desnivelamento da liberdade e da 

identidade. 

  

 DIVERSIDADES NAS DIFERENÇAS PARA A ALTERIDADE 

 

Woodward (2009, p. 27) destaca que as mudanças no cenário mundial se 

refletem não somente nas questões econômicas, mas também nas questões culturais, 

com diferentes resultados em termos de identidade, como é o caso da migração 

internacional, e que essas mudanças vêem gerando identidades em conflito. A luta pela 

afirmação e manutenção e o conflito entre as diferentes identidades reforçam o 

argumento da existência de uma crise desse conceito que se arrasta mundo afora.  

Sobre as crises globais da identidade, Woodward apresenta o argumento trazido 

por Ernesto Laclau, naquilo que ele denominou de deslocamento, como uma implicação 

positiva. Segundo o autor, esse deslocamento tende a propiciar diferentes lugares para 

que as novas identidades sejam construídas e nos quais novos Indivíduos/Sujeitos 

possam se expressar.  Neste sentido, as “vantagens desse deslocamento da classe social 

podem ser ilustradas pela relativa diminuição da importância das aflições baseadas na 

classe, tais como (...) o surgimento de outras arenas de conflito social” (WOODWARD, 

2009, p. 29). 

 Por seu turno, se as identidades são produzidas em momentos históricos 

singulares e, por isso, são fortemente questionadas, a marcação da diferença por 

representações simbólicas que atribui significados às relações sociais é a base da cultura 

onde os significados são produzidos. Portanto, no dizer de Woodward (2009), essa 

marcação é crucial no processo de construção das posições de identidade. Assim, para a 

autora, a identidade depende da diferença, que se baseia em oposição binária: 

natureza/cultura, sexo/gênero, etc. Entretanto, esse dualismo recebe pesos desiguais. 

Para Woodward (2009), sistemas classificatórios construídos em torno da 

diferença e de como ela é marcada fazem com que a diferença seja, ou celebrada como 

fonte de diversidade, heterogeneidade ou construída negativamente, por meio da 
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marginalização e exclusão daqueles Indivíduos/Sujeitos definidos como “outros” ou 

forasteiros. Ademais, as experiências compartilhadas e vivenciadas, no contexto das 

transformações sociais, também, são manifestadas no mercado de trabalho e nos 

padrões de emprego. Conflitos entre as expectativas e as normas sociais se estabelecem 

e tendem a propiciar caminho fértil para que identidades diferentes e subjetividades 

(racional-irracional) possam ser construídas. 

Segundo Alípio Casali (2014, 2018), para uma elaboração precisa sobre 

alteridade, é necessário estender essa abordagem para além de sua conceituação, ou 

seja, compreender como o reconhecimento e as condições, desse reconhecimento de 

alteridade acontecem. Daí a necessidade de resgatar esse percurso, pois,  para Casali 

(2018, p, 06) “a Alteridade tem registros histórico-culturais de diversas tradições, em 

distintos contextos, que testemunham a diversidade de modos de reconhecimento do 

Outro e de instituição de dispositivos sociais para assegurar o respeito à sua dignidade”, 

mas “que não pode estar dissociado, da construção dos Direitos Humanos”.  

A partir daqui, Casali vai iniciar seu percurso citando a “Carta de Mandén, 

(1222), do Imperador Kundiata, fundador do Império de Mali, na África, que instituiu, 

antes de qualquer nação europeia “civilizada”, o respeito universal à vida e à liberdade 

individual, a abolição da escravidão e a solidariedade entre os seres humanos. 

Apresenta o Egito, como o primeiro país em que se tem notícia sobre Alteridade, 

Casali (2018) destaca dois momentos importantes desse processo constitutivo da 

Alteridade: o primeiro é o Livro dos Mortos, em 4000 a. C, uma espécie de curriculum, 

que ele levava para o túmulo, constando seus feitos, em vida, em relação ao Outro e, o 

segundo momento, os 10 Mandamentos de IAWEH que Moisés apresentou ao povo 

hebreu, em 1200 a. C. estabelecendo as orientações para o comportamento em relação 

ao Outro: não matar, não jurar em falso, etc. Na Pérsia, do Rei Ciro, considerado o “Rei 

Justo” por estabelecer a justiça perante o outro. No Direito Romano, o princípio da 

dignidade e respeitabilidade do Outro. Na Judeia, quando Yeshua de Nazaré “introduziu 

a matriz de Alteridade de mais largo alcance histórico e cultural no Ocidente, fundada 

sobre o princípio da igualdade e dignidade de todos os homens, criaturas de Deus” 

(CASALI, 2018, p. 07).  
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Seguindo sua reflexão, sobre a experiência da Alteridade, Casali (2018) vai dizer 

que é inevitável não nos reportarmos às duas matrizes culturais que contribuíram, 

grandemente, com seus legados no plano da configuração cognitiva e moral: a matriz 

grega e a matriz semita (Judaico-Cristã). 

A experiência grega, no tocante à relação com o outro, segundo Casali (2018)  

tem sua peculiaridade porque “ela é, praticamente, uma instituição cultural grega” como 

representação do ato de hospedar o estrangeiro, que é aquele que não tem o próprio teto. 

Trata-se, portanto, de uma referência aos tempos homéricos, onde todos os estrangeiros, 

sem exceção, tinham o direito a hospitalidade. A analogia está, intrinsecamente, ligada à 

proteção de Xenios, o deus do desconhecido e dos suplicantes, e, por isso, o estrangeiro 

tinha o direito, em sua chegada, de ser recebido sem qualquer investigação sobre sua 

origem ou condição, até que os deveres do hóspede estivessem cumpridos. Esse 

caminho ambivalente onde o outro é intimo e ao mesmo tempo é estranho, vai se 

consolidar, pela representação do olhar, ou seja, a cultura do ver, a cultura do olhar. 

Na conjuntura semita (Judaico Cristã), diferentemente da grega, a alteridade se 

processou na cultura da palavra uma vez que a palavra é criadora. Portanto, é o outro 

que, segundo Casali (2018), institui e constitui a realidade cultural. Assim, “não por 

acaso, na versão da criação do mundo, Deus diz: “haja luz”. Ele está projetando a ideia 

de que não existe subjetividade sem Alteridade, nem mesmo Deus” (CASALI, 2018, p. 

05). Segundo Casali (2018), Yeshua enfatizou o amor ao próximo, ao inimigo, 

considerando como felizes os mansos, pobres de espírito, os perseguido. Ademais, 

continua Casali (2018) na parábola do bom samaritano, a Alteridade vai além, no ato de 

acolher e tratar, o outro. Portanto, o humanismo semita, judaico, cristão, de que também 

somos herdeiros, é uma cultura da Palavra e nela a Alteridade tem lugar como 

positividade (CASALI, 2018, p. 9). 

 Trazendo essa abordagem para o contexto brasileiro, Casali (2018) vai 

acrescentar que “a matriz semita que é a matriz da convivência, a matriz forte da 

palavra, está muito presente nas matrizes autóctones brasileiras, indígenas, e, muito 

forte, nas matrizes de oralidade, africanas. Isso tudo parte do nosso quadro linguístico”.  

Portanto, os fatos elencados anteriormente, juntamente com a Carta Magna, 

inglesa, de 1215, perpassando pelo Bill Of Rights, de 1679, pela Declaração da 
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Virgínia, a Lei do Habeas Corpus (1679), a Carta de Direitos (Bill of Rights, 1689), 

bem como o contratualismo de John Locke e Thomas Hobbes, que instituiu uma ordem 

sociopolítica horizontalizada de respeito à Alteridade, no século XVIII, a Declaração 

dos Homens e dos Cidadãos, de 1789, e da consciência de igualdade da mulher, como 

um eixo da diferença, quando Olímpia de Gouge publicou sua réplica feminista sob o 

título de Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã Dedicada à Rainha, em 1791, 

em forma de denúncia, no século XIX, ficaram como legado significativo para as 

gerações seguintes. 

Nesse sentido, esses fatos, juntamente com os acontecimentos do século XX, 

como a “Revolução Mexicana (1910) e a Constituição Mexicana (1917), a Revolução 

Soviética (1917) e o Congresso Pan-Russo de Sovietes (1918), a Constituição da 

República Alemã de Weimar (1919-1933) e a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos da ONU (1948) vão, segundo Casali (2018), consolidar e consagrar o 

reconhecimento da Alteridade, sob a chancela dos Direitos Humanos.  

Nesse particular, Casali (2018) traz um adendo para destacar que, na Declaração 

da ONU, o artigo primeiro tornou-se a pedra angular do reconhecimento do Outro na 

contemporaneidade, ou seja: “todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros 

com espírito de fraternidade”. 

Dada as condições históricas, elencadas anteriormente, voltamos nossa 

preocupação para a definição desse sujeito ético, como sujeito de direito de realizar sua 

vontade, o Si-mesmo com o outro, o sujeito em si e um sujeito para si de Hegel, o 

sujeito que reproduz sua própria subjetividade, ou seja, inventa e reinventa sua 

subjetividade de Foucalt. Seguindo esse caminho, Casali (2018) vai descrever o sujeito 

como “aquele que está impossibilitado de realizar sua vontade de viver porque ele é um 

miserável, o pobre, o marginal, o excluído”. Aquele que não participa do banquete da 

sociedade, referenciado em Dussel (2002) como “o outro vítima”. 

Portanto, para Casali (2018), a identidade se funda na Alteridade. Desse modo, é 

preciso entender o processo do precursor do reconhecimento da alteridade em sentido de 

que, o Si-mesmo, que representa a identidade mais própria, só é pensável a partir da 
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Alteridade e como Alteridade. Nesse prisma, a identidade e a diferença, inseparáveis no 

outro, constituem-se como uma dupla inseparável e indiscernível. 

  

 IDENTIDADES EM PATRIMÔNIO DE CONHECIMENTO E DE VIDA A 

DINÂMICA DA IDENTIDADE SURDA  

 

 O século XXI tem apresentado campo fértil para exame das pesquisas sobre o 

conceito de identidade atrelado a outros novos conceitos em aprofundamento, para 

além, do que foi feito até então. Nesse estágio de desenvolvimento social, precisamos 

refletir sobre as ações empreendidas, a partir de uma abordagem mais abrangente.  

 Conscientes da transitoriedade do momento, no tocante à dinâmica do 

relacionamento humano em contexto histórico sobre a identidade, Liberali e Megale 

(2020) abordam o conceito de perejivanie/vivência sob o viés da ideia de patrimônio, 

entrelaçada com a de identidade. Nesse aporte, as autoras trazem o conceito de 

perezhivania, de Vygotsky com o objetivo de conectá-lo à ideia de identidade, uma vez 

que, segundo elas, a identidade vai se constituindo por meio da experiência de vida. 

Desse modo, buscam expandir, entender e apontar como se dá o entrelaçamento de 

conhecimento com o patrimônio vivencial nos processos e práticas pedagógicas, e 

identificar as razões pelas quais essas potencialidades e oportunidades se efetivam.  

Analisando a questão da identidade, as autoras explicam que a “relação entre a 

identidade e as vivências permite uma compreensão da identidade incorporada a 

processos sociais, históricos e culturais” (LIBERALI; MEGALI, 2020, p. 61). Desse 

modo, o conhecimento em expansão atribui ao Indivíduo/Sujeito concepções de 

patrimônio em repertório socializado por meio de interações de vidas, em suas 

identidades. Quando consideram patrimônios de identidade, as autoras estão fazendo 

referência ao conjunto de recursos que constituem, a nosso entender, os 

Indivíduos/Sujeitos, porém de modo mais amplo. 

 Para enfatizarem suas observações sobre essa questão, Liberali e Megale (2020, 

p. 61-62) buscam subsídios nas identificações e caracterizações nos aspectos: 

“geográfico (por exemplo, um determinado modo de vestir como marca de um local), 
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prático (atividades profissionais, domésticas), cultural (categorias social como idade, 

gênero, grupo étnico), social (parentes, amigos, colegas) e institucional (família, 

casamento, igreja)”. Esses aportes, articulados, serviram para incorporar e agregar 

conhecimentos em processo de construção e de intercâmbio material. 

Assim, a articulação de experiência na vivência de suas lembranças, memórias, 

contextos positivos e/ou negativos tem seu sentido em perezhivania porque os 

“patrimônios existenciais de identidade” (LIBERALI; MEGALE, 2020, p. 62), podem 

concorrer para o processo produtivo do repertório de vivências em translinguagem, do 

Indivíduo/Sujeito, em todos os contextos linguísticos em consonância com os materiais 

pedagógicos. Assim, para as autoras, “(...) os conceitos de repertório e translinguagem 

unidos ao de patrimônio de conhecimento e de identidade e de perejivanie podem 

oferecer forte contribuição à educação multilíngue”.  

Oportuno considerar, também, que a identidade não está posta de forma isolada, 

mas articulada com o repertório de vida, o conhecimento nas percepções de mundo, nas 

experiências em itinerário histórico e social que, somadas à realidade contextual 

educativa na prática de ensino multilíngue, têm seu valor e real significado.    

Portanto, as identidades são criadas e recriadas nas interações entre as pessoas à 

medida que o repertório vai agregando conhecimento de vida e percepções de mundo. 

Nessa direção, as autoras destacam que a diversidade cultural-linguística tem sua 

contribuição, no campo educativo, ao se considerar os “processos de ensino-

aprendizagem para além dos saberes, relacionado aos conteúdos específicos, que a 

escola precisa ensinar ou apenas às questões emocionais, que podem emergir no 

contexto educacional” (LIBERALI; MEGALE, 2020, p. 69). 

Trazendo essa interpretação para a diversidade cultural linguística, dos Surdos, 

Moura (2000), enfatiza a necessidade e importância, dos Surdos, adquirirem uma língua 

que seja capaz de propiciar interação com o mundo e permita construírem a sua 

identidade. Nessa direção, a autora acrescenta que é preciso, “tentar pensar na relação 

existente entre o Indivíduo Surdo e a sociedade como componente básico para sua 

construção enquanto sujeito com uma identidade própria, questionadora e inovadora de 

si mesma” (MOURA, 2000, p. 14). 
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 A preocupação principal, de Moura (2000), está em perceber a luta dos Surdos 

por direitos de expressarem sua identidade. Portanto, a construção de identidade, 

permite uma nova maneira de compreender o Surdo em sua aquisição de linguagem e 

construto da língua para refletirmos sobre as alienações e os preconceitos estendidos 

sobre os Surdos, em uma sociedade reprodutora de padrões.  

 A despeito da produção e reprodução, de padrões, interpostos pela sociedade, em 

cada tempo, os Surdos, se colocaram em contraponto ao monoculturalismo. Por isso, 

“construíram uma comunidade própria, com sua cultura, sua língua e tentaram se 

estabelecer como grupo minoritário que pudesse ser aceito numa visão multicultural”. 

Portanto, no que diz respeito à aquisição de linguagem e construto da língua, o 

bilinguismo, para Moura (2000, p. 65) está relacionado com o multiculturalismo, no 

modo comunicativo e valorativo, e por isso precisa ser assimilado pela sociedade. 

Sendo assim, a autora enfatiza que os Surdos precisam ser vistos como detentores de 

direitos sociais e de identidade, em contexto de afirmação cultural.  

Historicamente, o monoculturalismo tem sido abordado, pela ótica de alguns 

atuantes educativos, como um método de ensino na articulação com a linguagem falada. 

No entanto, esse método de ensino não proporcionou o meio necessário para o 

desenvolvimento dos Surdos. Isso acontece, segundo Moura (2000, p. 55), porque o 

Surdo “não é visto dentro das suas possibilidades e da sua diferença, mas no que lhe 

falta e que deve ser corrigido de qualquer forma para que ele possa se integrar e ser 

‘normal’”. A permanência dessa abordagem distorcida, sobre o Indivíduo/Sujeito tem 

gerado um olhar que, sob o viés da incapacidade do Surdo, o coloca em situação de 

inferioridade intelectual/cognitiva, perante a sociedade ouvinte. 

Para Moura (2000), é preciso superar a imposição da monocultura para que o 

Indivíduo/Sujeito Surdo seja ensinado dentro de uma proposta educacional denominada 

Bilinguismo, de modo a valorizar a Língua de Sinais, bem como o ensino da língua 

ouvinte, por meio da escrita. Nessa direção, novas possibilidades vão sendo criadas, a 

fim de proporcionar a comunicação e o desenvolvimento de sua identidade. 

Perlin (1998) enfatiza a necessidade de se “olhar as histórias de vida de surdo, 

questioná-las, perceber e refletir sobre suas resistências e chegar à política da identidade 

surda”. Percebemos que o objetivo da autora está em explorar as experiências vividas 
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pelos Surdos, para trazer uma nova perspectiva de impacto, conteúdo e de 

representatividade de identidade dentro do contexto da comunidade Surda.  

 No dizer da autora, a Identidade Surda se apresenta de forma diferenciada por 

isso é preciso compreender a comunidade Surda de forma plural, cada qual com suas 

histórias no contexto de que faz parte. Ademais, a linguagem é construída por meio das 

variações de sujeito histórico e vai adquirindo significado de acordo com o percurso de 

vida no grupo cultural.   

Portanto, dependendo de como o outro (ouvinte) olhar para o Indivíduo Surdo, 

sob o aspecto da deficiência, isso pode “constituir uma identidade refreada". Isso se 

manifesta, segundo Perlin (1998), porque “a identidade nos meios culturais sempre foi 

afetada por um outro poder de controle em tempos e espaços determinados". Mas, 

consideradas as narrativas, o próprio Sujeito/Indivído Surdo em compartilhamento 

“dentro da comunidade", pode constituir sua identidade, em processo de alteridade, 

pois, “na cultura surda a alteridade vai se constituindo, entre outros aspectos, a partir da 

constituição da identidade” (PERLIN, 1998, p. 27). 

 Assim sendo, podemos entender que esses encontros entre os Surdos são 

maneiras de fortalecer a cultura e valorar a sua representatividade enquanto Identidade. 

Os locais e os modos de buscar-encarar as controvérsias estão como possibilidades para 

apagarem as fronteiras dominantes que insistem em afirmar que “o surdo pertence ao 

grupo das culturas subalternas” (PERLIN, 1998, p. 30). Outra característica marcante 

que está evidente, neste contexto, é o fato de a cultura dominante, é querer minimizar ou 

apagar determinado grupo, no entender de Perlin (1998), o grupo dos Surdos. Para 

superação desta realidade e fortalecer as representatividades das Identidades, a autora 

apresenta “a comunidade surda” (PERLIN, 1998, p. 30) como o local de transição, onde 

se busca compreensão entre os pares. 

Reconhecida esta condição, o Indivíduo/Sujeito Surdo identifica-se com o 

mundo em que o discurso de relações e de pensamento tenha sentido para a formação de 

modo que possa abstrair poder para encarar a realidade no dizer de Perlin (1998, p. 31), 

esse “ambiente da cultura dominante. Ambiente da identidade hegemônica ouvinte”.    

 Portanto, a aquisição da consciência fortalece a ideia de pertencimento a um 

grupo, consubstancia ideal, estimula a sobrevivência e, sobretudo, fortalece a 
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representatividade social e cultural, dos Surdos. Essa transição para a identidade Surda 

em sair do grupo de dominação cultural está na relação do encontro Surdo-Surdo e de 

transmissão cultural e de identidade onde a ligação estreita da experiência 

compartilhada na própria comunidade Surda vai criando e recriando as múltiplas 

identidades de Indivíduos/Sujeitos Surdos culturais. 

 O procedimento em articular esses encontros particulares, com o 

desenvolvimento da comunidade Surda, que Perlin (1988), vai chamar de 

“autoprodução de significados”. Essa função precípua de movimento “parece ser o 

fundamento da identidade Surda: uma estratégia para o “nascimento” cultural”. Portanto 

o movimento Surdo é segundo Perlin (1998), “que se dá maior proximidade com o ser 

surdo cultural e político, onde surge uma proximidade dinâmica da identidade surda” 

(PERLIN, 1998, p. 33-34). 

 Perlin (1998) menciona a dinâmica da Identidade Surda no viés político, ou seja, 

a política da Identidade Surda. Neste encontro, a cultura e a política estão juntas. Deste 

modo, necessita movimentar-se para nutrir novos valores (no direito à vida, a arte, em 

esfera de bem-estar) e, assim, revitalizar o sentimento de liberdade consigo mesmo. 

Nessas relações Surdos-Surdos, eles recriam forças necessárias para aproximações de 

Identidade Surda e de Indivíduos/Sujeitos, enquanto comunicabilidade de signos e 

significados para novas conquistas. Destarte, se contrapõem à “pseudo-ideia” de que 

não existe identidade aos próprios Surdos (PERLIN, 1998, p. 38). 

Vale ressaltar que a Identidade Surda não está fora do Indivíduo/Sujeito 

enquanto consciência de si e, muito menos, na ideia de querer tirar esta identificação 

dos Indivíduos/Sujeitos Surdos em diferentes formas de representações e concepções 

sociais de vida. O problema está em desarticula-la da história de suas reinvindicações e 

de seu reconhecimento. Na visão de Perlin (1998), não existe uma única forma ou 

Identidade Surda. Existem, por assim dizer, concepções de múltiplas formas de 

identidades de acordo com suas histórias de vida, cultura, família e relações cotidianas. 

Aqui, essas variações de identidades, são apresentadas em cinco grupos.  

No primeiro grupo, delineado por Perlin (1998), a “comunicação visual se dá por 

uma representação de identidades surdas”. Neste grupo, diz Perlin (1998), “ser surdo é, 

antes de tudo, uma experiência num mundo visual”. Nele, a autora percebe formas 
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“muito diversificadas de usar a comunicação visual. No entanto, o uso de comunicação 

visual caracteriza o grupo levando para o centro do específico surdo” (PERLIN, 1998, 

p. 39-40). 

O segundo grupo é denominado por Perlin (1998) de Identidades Surdas 

Híbridas. Este grupo faz referência àquelas pessoas que nascem ouvintes, mas com o 

tempo, por motivo de doenças ou acidentes, se tornam Surdas. Apesar de conhecerem a 

estrutura linguística, no modo audiológico, passam a ter percepções de uma nova 

estrutura linguística que é a língua de sinais. Para Perlim (1998), esse “surdo que nasceu 

ouvinte terá sempre presente as duas línguas, mas a sua identidade teria de ir ao 

encontro das identidades surdas” (PERLIN, 1998, p. 40-41). 

No terceiro grupo estão as Identidades de Transição. Aqui estão os Surdos que 

apesar de nascerem de família ouvinte e serem “mantidos sob o cativeiro da hegemônica 

representação da identidade ouvinte", com o tempo, adentram “des-ouvintização” que 

vai acontecer. Isso ocorrerá quando do contato com a comunidade Surda. Neste caso, 

“os surdos ficam com sequelas da representação que são evidenciadas em sua identidade 

em reconstrução” (PERLIN, 1998, p. 43). 

No quarto grupo está a Identidade Incompleta, onde sujeito Surdo se encontra 

convivendo sob as amarras de uma “ideologia latente” ouvintista. Aqui, a Língua de 

Sinais não se reproduz em sua completude. Nessa perspectiva, embora haja 

compreensão do sinalário Surdo, não prevalece uma Identidade Surda, por completo.  

Prosseguindo em seu itinerário, Perlin (1998) inclui, também, a identidade Surda 

reprimida e/ou identidade Surda incompleta, seja porque “aviltada, negada, (...) 

ridicularizada, ou porque está premida pelo estereótipo”. Tudo porque a “hegemonia 

dos ouvintes exerce uma rede de poderes difícil de ser quebrada pelos surdos, que não 

conseguem se organizar em comunidades para resistirem ao poder” (PERLIN, 1998, p. 

43-44). 

             Adverte que as redes de poder visam “colonizar os surdos", pois, se reproduzem 

em diversos contextos: no Estado, quando este, por meio “de uma política de integração 

(...) forma uma grade de controle sobre uma cultura nativa”; na escola “onde se 

sobressaem certas filosofias de ensino – oralista, bimodal, comunicação total, 

bilinguista” (PERLIN, 1998, p. 45). 
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 No quinto e último grupo, Perlin (1998) vai tratar das Identidades Flutuantes 

onde os Surdos “consciente ou não de ser surdo” estão sob a potica da “hegemonia dos 

ouvintes” e seguindo, portanto, os ditames e o processo educativo, estabelecidos de 

cima para baixo. Ao que parece, neste espaço, há uma “ouvintização” dos Surdos que 

aceitam isso com naturalidade. Esses Surdos “desprezam a cultura surda, não têm 

compromisso com a comunidade surda. Outros são forçados a viverem a situação como 

que conformados a ela. Existem casos de aprisionamento de surdos a esta situação, cuja 

experiência nos foi difícil de acessar” (PERLIN, 1998).  

            Portanto, descentrar o Surdo, na história, para Perlin (1998) significa pensá-lo e 

fazê-lo do ponto de vista da identidade, ou seja, “pensar o sujeito surdo multifacetado 

que mesmo vivendo suas posições individuais, se constrói e é construído dentro de uma 

sociedade sob a força da diferença”. Entretanto para Perlin (1998), admitir o diferente, 

não é o mesmo que admitir a diversidade, pois, se a teoria do diferente admite o Surdo a 

diversidade admite-o em meios termos, como se verifica na “posição bi-cultural”.  

           Para responder à essas questões, Perlin (1998, p. 65) considera importante 

definir, significativamente, as diferenças como caminho para solucionar os impasses 

socialmente estabelecidos. Por conseguinte, se a “identidade Surda se constrói dentro de 

uma cultura visual”, é certo que, “este aspecto da diferença precisa ser entendido não 

como uma construção isolada, mas como uma construção multicultural”. Assim sendo, 

para a autora, por não entender o processo dessa construção de Identidade, “a ideologia 

da diversidade cambaleia nestas posições essenciais da cultura surda”. 

 Campello (2008) pensa numa Pedagogia Visual e todo o seu processo de 

formação para a aprendizagem como um salto significativo para a comunidade Surda. 

Campello (2008) faz uso do conceito de “surdo-mudo”, como uma identidade no 

sentido que não existe uma homogeneidade de Surdos, mas cada um com sua 

característica e percepções de mundo. Assim, a cognição da linguística visual é 

diferente daqueles saberes dogmáticos da identidade dos “normais”. 

 Para Campello (2008, p. 35), a ação “dos sujeitos surdos mudos a exercer várias 

atividades profissionais e, consequentemente, a valorização pessoal e de identidade”, 

contribui para elevação do status social, perante a sociedade. Nesse sentido, é preciso 

buscar afirmação tanto em suas relações de convivência como de aprendizado uma vez 
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que “a variação de identidades está relacionada em grande parte às relações 

interpessoais anteriores à educação formal, bem como às propostas pedagógicas que 

embasam seus processos de escolarização”. 

Assim, a identidade Surda, em Campello (2008, p.159), está atrelada à 

comunicação visual, que é o ato ou efeito de emitir e compartilhar saberes 

convencionada a Língua de Sinais e à linguagem, assim “como os fonemas da 

linguagem escrita, falada, sinais, signos ou símbolos, ou de aparelhamento técnico 

especializado, sonoro e/ou virtual”. Daí, a necessidade de sempre ampliar a 

ressignificação dos Surdos em sua complexidade tanto de formação educativa e quanto 

de identidade. 

 

 CONSIDERAÇÕES E POSICIONAMENTOS SOBRE IDENTIDADES:  

ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA  

 

Depois de trilhado o caminho analítico dos escritos trazidos por diferentes 

autores, para o desvendamento do conceito de identidade, atrelado ora ao Indivíduo ora 

ao Sujeito, aqui chegamos para apresentar nossas considerações e posicionamentos, no 

que pudemos perceber sobre as questões de Identidades. Considerando os aportes 

conceituais, subjetivos e objetivos no percurso traçado, podemos afirmar que as 

Identidades, enquanto pilares de sustentação, presentes no contexto da Infraestrutura 

(Estrutura) e Superestrutura (Conjuntura) do bloco histórico, dependerão da perspectiva 

e do olhar, de quem maneja a informação, para que o humano possa se constituir 

historicamente, na plenitude de seus direitos. 

 As identidades sempre estiveram presentes no percurso histórico, seja em suas 

predicações, de modo estável e/ou instável, seja, até mesmo, em rupturas e 

permanências. Considerando-se tanto a luta de classe quanto os embates sociais, as 

Identidades constituem uma demarcação materializada da personalidade enquanto 

contexto de afirmação, ora para romper com o processo de estigma, ora em superação e 

oposição ao ceticismo político ideológico, presentes nos conflitos emergentes.  
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 É justamente por conta desses conflitos que a personalidade de Surd@s 

Professores se encontra aliciada a afastar-se de seu direito. Daí a necessidade de se 

denunciar criticamente todo esse processo conflituoso: é preciso compreender a 

realidade em que as Identidades vão se constituindo dentro do bloco histórico, com a 

Infraestrutura (Estrutura) e Superestrutura (Conjuntura). 

A Infraestrutura (Estrutura) é a base econômica na qual outras condicionantes 

sociais se apoiam; assim, é oportuno ressaltar que todo o ser humano tem necessidades 

básicas que busca satisfazer. Nesse caso, Surd@s Professores, em atuação educativa 

buscam (re) significar, em si mesmos e para si, a valorização humana, de modo que, 

como parte da satisfação de suas necessidades, esteja o reconhecimento de seu trabalho, 

enquanto categoria. 

 Destarte, Surd@s Professores, em espaço educativo configurado em afirmação 

e/ou redescoberta de sua força de trabalho como meio produtivo, em dimensão técnica 

pedagógica para a ampliação do conhecimento socializado, se consubstanciam na 

compreensão e no compartilhamento cultural-linguístico, em mediações de relações 

sociais.  

 Por outro lado, considerar Surd@s Professores sob a ótica da Superestrutura 

(Estrutura) nos faz perceber que isso se estabelece no controle das relações de produção 

presentes na base econômica, ou seja, no aparato do Estado, no direito, na política, que 

mantém a sociedade em processo de dominação para determinar quem são os 

beneficiados e favorecidos pela infraestrutura.  

Respondendo a esses apelos, a regulação e o controle do capital ocorrerão por 

meio do seu processo de acumulação, a concentração pelo trabalho produtivo que vai 

exigir, cada vez mais e contraditoriamente, o trabalho improdutivo. Ou seja, podemos 

considera-lo, por analogia, como uma moeda em que de um lado está a produtividade e 

de outro a improdutividade educativa para constituir dentro desse processo uma 

mediação necessária para a manutenção das relações capitalistas de produção. Haja vista 

que na borda desta moeda está, subentendida, uma espécie de apartheid em segmentação 

de valores culturais, econômicos e sociais em suas relações, que tendem a normatizar ou 

convergir para trabalhadores que apenas servem para a manutenção desse capital 

monopolista.  
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 Assim sendo, a improdutividade não pode ser considerada como sinônimo de 

desqualificação das instituições educativas como resultante de “falhas” dos recursos 

financeiros ou humanos, ou como incompetência dos professores, mas sim como uma 

decorrência do tipo de mediação e das subdivisões exercidas nas instituições. 

Consequentemente, quando o Estado e as Instituições Educativas exercem 

ideologicamente formas de organização, eles ampliam a separação entre a realidade 

educativa e de produção do trabalho. 

Por isso, nas condicionantes das subdivisões pelo trabalho de Surd@s 

Professores, precisamos abordá-las justamente por não existir uma unicidade. Pois o elo 

Identidades enquanto pilar dessa estrutura e conjuntura precisa ser compreendido de 

modo que o trabalho faça sentido como motor da história em fluxo, e não em suas 

múltiplas facetas culturais. Ou como fragmentos de identidades, sem fazer a relação 

com o mundo do trabalho e da constituição de Identidades pelo mundo do trabalho 

educativo. 

Portanto, é preciso dimensionar o entendimento do processo histórico, de 

Surd@s Professores, enquanto categoria de trabalho como motor de sua própria história, 

no âmbito educativo. Assim como o trabalho é um processo no qual participa, em fluxo 

do tempo, o Indivíduo/Sujeito, enveredamos em perspectiva de análise e de 

posicionamento crítico sobre a realidade em que esta categoria está inserida, de modo a 

fazer com que o professor, nas relações culturais e linguísticas, seja (re) significado. 

Nesse sentido, o tempo como fluxo da história não materializada é invisível, mas 

as condicionantes culturais e educativas no âmbito do trabalho de Surd@s Professores 

vão convergir para concretizar a demarcação no espaço e tempo por meio de relações 

sociais. Deste modo, são as Identidades que dão formato e reconfiguração ao contexto 

histórico. Neste caso, quanto maior for a conscientização sobre as Identidades, mais 

propícias serão as condições de passagem para a afirmação do Indivíduo/Sujeito. 

Para dinamizar a nossa compreensão, vejamos na esquematização a seguir como 

esse processo se configura:  
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 ESQUEMATIZAÇÃO 16  

IDENTIDADES NO CONTEXTO DA INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 
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 Refletindo sobre as Identidades em condições de pilares do bloco histórico, na 

perspectiva de análise, vamos perceber a importância em se considerar Surd@s 

Professores, enquanto Indivíduos, em mentalidade integradora da Expectativa de 

Direito, porém, a caminho de legitimidade de comunicabilidade, de cultura, de 

identidade e de reconhecimento linguístico Surdo, enquanto cidadão. Eles aparecem 

como uma peça da engrenagem social, ou seja, são Surd@s Professores em justaposição 

com o social, mas têm necessidade de garantia daqueles direitos auferidos nos embates 

das políticas linguísticas e educacionais que reorientam as regras normativas e a própria 

sociedade.  

Em outra perspectiva de análise, Surd@s Professores estão em condicionantes 

de Sujeito como agente histórico, Sujeito de sua realidade, possuidor de Personalidade 

Civil, enquanto transformador do espectro de invisibilidade, vivenciado pelos Surdos 

como um fardo pesado - invisibilidade interposta pelas regras normativas para assujeitá-

los como o não reconhecimento legal.  

Nesse sentido, o Sujeito, não aceitando este estigma, se apresenta como aquele 

que em itinerário, de vida, social, econômico, ideológico e político, busca a 

transformação para conscientização de suas ações a fim de torná-las concretas na 

garantia de suas reivindicações, como ato de consciência da realidade estrutural e 

conjuntural que envolve o aspecto linguístico, educativo, de ensino e de identidade, 

enquanto categoria, no contexto de que faz parte. Torna-se, dessa maneira, ações com o 

objetivo de alavancar o reconhecimento de quem as reivindica.   

 Desse modo, compreender o percurso das Identidades, nos leva a refletir se, de 

fato, existe ou não, a Identidade do Professor e do Professor Surdo. Conscientes da 

importância e do caráter histórico dessa obra, sentimos necessidade de indagar: o que 

significa a Identidade do Professor?  
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8. IDENTIDADE DO PROFESSOR 

 

Sobre a Identidade do Professor, entendemos ser oportuno maior 

aprofundamento nas interpretações sobre o termo em si e a realidade do seu entorno, 

para trazer a público as diversas nomenclaturas que requer: Profissão Docente, 

Profissionalização do Professorado, Trabalho Docente, Trabalho do Professor, Professor 

Educador. Desse modo, podemos descortinar o processo de gestação de cada uma em 

seu espaço/tempo de afirmação e, assim, reinterpretá-las em consonância com a 

Identidade do Professor.   

Diante disto, dirigimos nossas observações, no sentido de entender com maior 

profundidade a atividade humana, como resultante e resultado no processo de formação 

com reflexão de si, atuação de ensino, prática de ensino escolar, educativo e 

legitimidade da Identidade do Professor.  

No processo das relações sociais, no contexto educativo, identificamos os pontos 

que dificultam a obtenção de melhor atendimento às necessidades políticas, pedagógicas 

e linguísticas na realidade di ensino, bem como, os desafios do “eu”, enquanto 

Indivíduo/Sujeito, no exercício da função de professor. Há mudanças, no processo de 

formação, quanto ao ensino do estudante em sala de aula, e quanto à própria 

personalidade do Indivíduo/Sujeito como professor, considerando trajetória de vida e de 

socialização. Isso porque, “todos os dias misturamos a vida com a educação” 

(BRANDRÃO, 1981, p. 7), não apenas como reprodutores, mas como produtores das 

próprias ideias. Esse é o processo do humano na tomada de consciência crítica de sua 

própria realidade. Pois, “ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na 

escola, de um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para 

aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar” (BRANDÃO, 1981, p. 7). 
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 BRANDÃO, EDUCAÇÃO GREGO-CLÁSSICO 

 

Em se tratando de educação, abrimos aqui parênteses para um retorno ao 

contexto Grego-Clássico ocidental, porque é de lá que “deriva todo o nosso sistema de 

ensino”, segundo Brandão (1981, p. 35-36), desde “os primeiros assuntos e problemas 

da educação grega”, ligados aos “ofícios simples dos tempos de paz e de guerra”, até 

seus aportes teóricos, como contribuição para entendermos de que modo o conceito de 

professor vem sendo articulado e moldado até o presente momento. Essa herança, 

produtora de cultura e de saber, enobrecida e, ao mesmo tempo, questionada, chegou até 

nós por meio de novos contextos conjecturais.  

 A educação grega teve um caráter dual em sua gênese: as normas de trabalho, 

chamadas de tecne, compreendidas como um conhecimento/saber “que se ensina para 

que se faça”, ficaram relegadas aos escravos e àqueles que exerciam trabalhos manuais; 

já as normas de vida, que reproduziam um conhecimento/saber para um viver com 

liberdade foram direcionadas ao homem livre. Em que pesem as distinções de grupos, 

neste contexto, coube ao professor a tecne, encaminhar o aprendizado de modo a atingir 

o mesmo princípio, ou seja, de honra, de solidariedade, de fidelidade para com a cidade, 

no processo de estruturação para a polís.  

A vida na polis precisa estar em harmonia para a formação humana. Embasada 

nesse princípio, “a educação Paideia”, segundo Brandão, (1981, p. 38), tem a 

preocupação de articular, em uma “formação harmônica” (corpo e consciência), o 

homem para a vida da polis por meio de um lento trabalho em que o professor (mestre-

escola) acompanha o “jovem aristocrata”, por muitos anos.  

No âmbito político social a educação ganhou corpo com a democratização da 

cultura, da participação da vida pública e do surgimento “da escola aberta a qualquer 

menino livre da cidade estado”. Apesar de alguns exemplos desses espaços de ensino, 

surgirem em Atenas as escolas de bairro não atendia a todos em igualdade de condições. 

Isto porque “o mestre-escola era reduzido pela miséria de ensinar”, “o menino escravo” 

“não chega sequer a esta escola”, “o menino livre e nobre passa por ela depressa em 
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direção aos degraus onde a educação forma de fato o seu modelo de “adulto educado”” 

(BRANDÃO, 1981, p. 40).  

Nessa harmonização do saber com a formação de vida, o professor Pedagogo 

convive com crianças e adolescentes articulando diversas culturas e conhecimentos 

adquiridos nas experiências de vida e escolar. Diante dessas condicionantes, 

Indivíduo/Sujeito se encontram em percurso de aprimoramento, tanto de quem ensina 

quanto de quem aprende. 

 

 NÓVOA, MODELOS ESCOLARES SOB A TUTULA DA IGREJA 

 

 Por isso, compreender o Indivíduo/Sujeito professor no coletivo do corpo 

docente e enquanto ser social, em conjuntura educacional: ensino-aprendizagem 

impulsiona a uma abordagem contundente para sabermos se esse professor e/ou 

coletivo, estava ou não, atrelado às amarras do Estado, pois, segundo Nóvoa (1995), “a 

estratégia adaptada prolongou as formas e os modelos escolares elaborados sob a tutela 

da Igreja, dinamizados agora por um corpo de professores recrutados pelas autoridades 

estatais” (NÓVOA, 1995, p.15). 

Com o surgimento do Estado moderno, a nação se reestrutura e expressa seu 

unilateralismo, o que objetivamente consiste, como tarefa, implementar novas 

configurações, em escala nacional, com reflexos na educação, ocasião em que, o próprio 

ensino é unificado.  

A profissionalização docente, enquanto especializada, ficava secundarizada, 

formando, assim, no dizer de António Nóvoa (1995), uma verdadeira “congregação de 

docentes”. Com o tempo, a atuação desses professores, vai ganhando novas 

configurações na transmissão de saberes, uma renovação de ensino em que a pedagogia 

passa a ser considerada como eixo central, entre o professor e o saber. Reunem-se 

variados conhecimentos sem que o professor tenha preocupação com a especificidade 

de conteúdo de ensino-aprendizagem. 

Na Europa, em que pese os professores terem adquirido certa autonomia em 

relação aos párocos, eles ainda estavam em “submissão” à ordem do Estado porque era, 
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esse Estado, quem concedia a permissão de licença àqueles para ensinar, desde que 

preenchessem determinadas condições (habilidade, idade, comportamento moral etc.). O 

objetivo, aqui, era constituir um corpo de profissionais isolados, diferentes das 

comunidades locais ou grupos. Esse modelo de professor situa-se, no dizer de Nóvoa 

(1995), a “meio caminho entre o funcionalismo e a profissão liberal”. Mas é preciso que 

fique bem claro, que caminharam para atender os privilégios de um determinado status 

social, econômico e político. 

  Essa nova configuração de Estado reproduz, conjunturalmente, contradições 

porque as “camadas populares/pobres”, neste contexto, não faziam parte do cotidiano 

educacional escolar. Essa atitude reforça a estratificação social na qual o professor, 

embora seja regulado pelo próprio Estado, torna-se um ser político. Assim, sendo, a 

politização dos professores impulsiona para um terreno fértil nas discussões, nos 

embates do trabalho de produção de um corpo de saberes e de aperfeiçoamento das 

técnicas pedagógicas, método de ensino, novos currículos escolares, ou seja, de trabalho 

docente, enquanto conjunto de práticas.  

As pressões sociais no final do século XIX acentuaram a expansão escolar, cujas 

reivindicações dos professores, manifestadas por meio de ações educativas em busca de 

maior visibilidade ao seu trabalho, tiveram relevância social. Concomitantemente, no 

início do século XX, a figura do professor é investida de certo poder simbólico numa 

espécie de época de glória do atuante docente a caminho de sua profissionalização. 

“Esta mudança de atitude coloca a profissão docente perante desafios inadiáveis, aos 

quais os professores e as suas organizações não têm sabido responder com criatividade” 

(NÓVOA, 1995, p. 25). 

Com as manifestações dos professores obtendo relevância social, as imposições 

do Estado vão sendo minadas e a imagem do professor ganha notoriedade no processo 

de profissionalização. Nova caracterização escolar vai surgindo no final do século XIX 

e início do XX, como o engajamento do corpo docente em busca da melhoria de nível 

acadêmico, o prolongamento do currículo, maiores exigências de entrada de estudantes, 

e técnicas pedagógicas e necessidades de estratégia da profissão docente para com o 

ensino.  
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Nóvoa (1995) considera que novos saberes, fazeres e pensares, em processo de 

formação, contribuem para agregar conhecimentos, valores éticos e morais na 

construção de experiências de vida, modo, pensamentos, compartilhados em sala de 

aula. Esse tipo de ação estratégica proporciona ao docente refletir/refletir-se no que 

pensa e na forma como socializa o que pensa sobre a prática de ensino em consonância 

com a formação que traz consigo, enquanto professor.  

 

 TARDIF E LESSARD, TERMO DE PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

Para Tardif e Lessard (2019, p. 98), o “ensino se tornou um trabalho 

especializado e complexo, uma atividade rigorosa, que exige, daqueles e daquelas que a 

exercem, a existência de um verdadeiro profissionalismo”, ou seja, Tardif (2013) 

destaca que, nos anos de 1980, o termo “profissionalização dos professores” tem 

ganhado forma por meio do discurso internacional dos reformistas, na e pela educação. 

Como resultado dos movimentos, nesses trintas anos, de 1980 até o ano de 2013, 

observou-se que a evolução do ensino, além de desigual, gerou tensões e obstáculos à 

profissionalização. 

 Entendendo que nada é linear, mas ora têm continuidade, desvios e retrocessos 

Tardif (2013) destaca que, da mesma maneira, a educação não é igual a todos, mas tem 

seu processo de desigualdade variando de países, regiões e ritmo histórico educacional. 

A educação não tem o mesmo ponto de partida por conta das precarizações em escolas 

públicas e a concorrência persistente entre os setores público e privado. Diante deste 

cenário, como conceber, no dizer de Tardif, “uma verdadeira profissionalização?” 

 O autor destaca que, dos anos de 1980 em diante, tornou-se muito forte o 

discurso reformista internacional sobre “o ensino e a formação dos professores do 

ensino básico obrigatório”. Nesse sentido, Tardif (2013) apresenta um mapeamento, 

para dizer que esse discurso começou nos Estados Unidos, depois alcançou a Europa e 

somente depois a América Latina.  

Como a educação não tem seu ponto de partida de forma homogênea, o processo 

de evolução também se manifesta desigual, pois, para Tardif (2013), “até mesmo 
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segundo regiões de um mesmo país: ele não evolui no mesmo ritmo por toda parte e 

formas antigas convivem com formas contemporâneas”. (TARDIF, 2013, p. 553). 

 Tardif (2013) salienta que, no Ocidente, o ensino se firmou como ofício sob a 

direção do Estado após a Segunda Guerra Mundial, em um processo de 

“democratização escolar sem precedente”, no qual os professores, “integrados à função 

pública”, passam a ter “autonomia pedagógica” e, consequentemente, no caso das 

professoras. 

 Entretanto, embora a conjuntura brasileira tenha se caracterizado por mudanças 

no percurso histórico, para Tardif (2013), aqui, a idade do ofício, ainda não alcançou 

todos os professores e estados, pot causa da desigualdade estrutural e por eles não terem 

todos o mesmo ponto de partida.  Para o autor, “a idade do ofício continua seu curso” no 

Brasil.  

O autor torna evidentes essas questões, no contexto da idade do ofício, para 

entendermos, até que ponto o professor pode ter seu trabalho unificado enquanto 

identidade e de que modo isso o contempla nos setores públicos e privados. Outra 

questão importante seria: como é considerada a valorização de ambos os sexos 

masculino e feminino?  

Refletindo sobre a natureza humana nas suas relações de trabalho, precisamos 

repensar a realidade educativa não só na questão da formação, mas na própria prática de 

atuação de ensino, valorizando outras categorias executantes no ensino-aprendizagem. 

“Assim definida, constatamos que o que podemos chamar de idade da profissão não se 

limita apenas ao ensino”, mas “em todas as áreas (saúde, educação, engenharia, etc, 

(...)), cada vez mais envolvidos na gestão das instituições, práticas e problemas 

humanos e sociais”. (TARDIF, 2013, p. 559). 

 Quando trata da idade da profissão, no contexto norte-americano, Tardif (2013) 

acrescenta que já há uma ideia de profissão consolidada, como acontece com a 

medicina, o direito e a engenharia, que têm seus atos oficialmente reconhecidos tanto 

pela sociedade quanto pelas autoridades estatais. 

 Com base nos processos contextuais, em várias áreas, há necessidade de recorrer 

à profissionalização na área da educação. Nessa direção, Tardif (2013), entende que no 

período do século XIX, com as universidades modernas, havia “a missão de formar 

profissionais cuja prática se baseia nos conhecimentos derivados da pesquisa científica”, 
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enquanto, no século XX, os profissionais estão envolvidos em instituições, que criam 

desenvolvimento teórico-prático para inovações e crescimento de conhecimento.  

 A constatação da profissionalização, para Tardif (2013), está relacionada à 

universitarização para o ensino e a formação dos professores, quando a abolição das 

escolas normais permite condição necessária, fornecendo, de forma democrática, 

aberturas para sustentar o ensino. Assim, surge o projeto de profissionalização do 

ensino, por meio de três objetivos principais: melhorar o desempenho do sistema 

educativo para aumentar o desempenho do professor; passar do ofício à profissão; 

construir uma base de conhecimento para o ensino. 

A primeira busca refere-se a melhorar o desempenho do sistema educativo, e 

está ligado às pressões econômicas e políticas para aumentar o desempenho dos 

professores e o rendimento dos sistemas de ensino.  Descentralizar a educação para 

sustentar resultados e empenho oportuno é o respaldo econômico e político de acesso 

para o ensino. Embora a direção seja de melhoria, ainda há contradições no que diz 

respeito à contemplação prática da realidade educativa.  

Inseridas no âmbito da política neoliberal, as reformas são mecanismo que 

servem para “controle, que recebem os nomes de imputabilidade e de prestação de 

contas, de obrigação de resultados e de contrato de competência, de concorrência e de 

comparação”. Destarte, aqui, percebemos as contradições na realidade escolar. Diante 

deste contexto, como considerar a profissionalização? 

 O segundo ponto dentro do contexto da idade da profissão está na própria 

transição do ofício à profissionalização. Aqui, Tardif (2013) reforça que o “objetivo 

principal do movimento de profissionalização é fazer com que o ensino passe do 

estatuto de ofício para o de profissão em sua integralidade”. Para ter esse alcance, torna-

se necessário desenvolver qualidade de ensino nas universidades para que as 

competências de profissionais sejam baseadas em conhecimentos científicos de modo 

que o professor tenha autonomia e se destaque no seu papel.  

Tardif (2013) entende que, pela profissionalização, os professores tendem a ser 

considerados “especialistas da pedagogia e da aprendizagem, cujas práticas baseiam-se 

em conhecimentos científicos”, ou seja, “conhecimento especializado, baseado na 

pesquisa universitária a serviço da ação profissional” e “aumento das competências 

práticas dos professores”. Assim, no dizer de Tardif (2013, p. 561), impõe-se uma 
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“visão reflexiva do ato de ensinar” como “uma prática na qual devemos pensar, 

problematizar, objetivar, criticar, melhorar”. 

 O terceiro passo está dentro do contexto da idade da profissão está em construir 

uma base de conhecimento, para o ensino “ter, para os profissionais, uma eficácia 

prática. Como ocorre, por exemplo, com o conhecimento em medicina e em 

engenharia” (TARDIF, 2013, p. 561). 

Fazendo memória dos anos oitenta do século vinte, quando do desenvolvimento 

de pesquisas em âmbito internacional visando definir a natureza dos conhecimentos que 

sustentam o ato de ensinar até hoje, Tardif (2013) enfatiza que um grande volume de 

pesquisas se desenrolou, a cada ano, com o objetivo de buscar a qualidade na prática de 

ensino. Porém, esta realidade não atingiu todos os lugares e esferas, devido às 

contradições presentes em cada contexto. Vale destacar que ainda é muito recente a 

concepção de profissão atrelada aos professores. “Contudo, essa gestação não ocorre no 

vácuo, pois ela se opõe às velhas formas, à vocação e ao ofício que permanecem” 

(TARDIF, 2013, p. 562). 

 Neste ponto, em se tratando de Brasil, podemos dizer que nossa 

contemporaneidade, além de testemunhar o processo que se desenrolou lá fora, também 

sentiu os seus reflexos e consequências, em contexto nacional. A estrutura e a 

conjuntura delineada pelas autoridades do âmbito da educação, atreladas ao ideário 

neoliberal, moldaram novas concepções conceituais da meritocracia, posturas em atraso 

e enfraquecimento sindical, ao invés de acompanharem as caracterizações da nova 

realidade. Por isso, entendemos que a profissionalização atrelada aos professores está 

em atraso.  

 Tardif (2013) acredita que a profissionalização do professor além de não 

confirmar a elevação de seu estatuto, agravou sua condição de trabalho, gerou 

insegurança e instabilidade, como na idade da vocação. Consequentemente, reforça o 

autor, “não é de se estranhar que a profissão de docente experimente por toda parte 

graves problemas de atração e de retenção” (p. 564). 

Se a profissão deve ser “fundada sobre uma inevitável responsabilidade ética”, 

os professores não podem ser culpabilizados pelo fracasso das reformas e dos 

estudantes e nem vistos como trabalhadores resistentes às mudanças e às novas 

correntes. Para esse autor, repensar o trabalho e o renome dos docentes implica 
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considerar sua autonomia e prática sabendo que não podem vir acompanhadas de 

julgamento demonizantes, distorcidos e depreciativos.  

Tardif & Lessard (2019) apresentam, aqui, três cenários evolutivos: o primeiro 

trata do modelo canônico (sobrevive nas escolas de elite); o segundo, da tomada do 

controle pelos empresários tecnófilos (sai da ética do serviço público para uma ética de 

empresa eficiente, moderna, onde o docente sofre uma nova reconstrução identitária); o 

terceiro trata da marcha prudente, mas aberta das organizações discentes e profissionais 

(menos reacionário, luta contra efeitos de desigualdade, entusiasma-se menos com a 

utopia do mercado das novas tecnologias, empreende um olhar para frente). Dito isto, os 

autores advertem para o cuidado em se estabelecer um método de previsão do futuro, 

pois pensar o futuro do ensino, deve ser visto sempre com im movimento hipotético, do 

que poderá advir.  

Nesses ambientes, as escolhas são reprimidas pelas agruras que se interpõem no 

caminho e pela unilateralidade da prerrogativa alheia. Daí entendermos que a 

experiência, mundo a fora, tem mostrado que a conquista do espaço de direito dos 

professores, enquanto trabalhadores, reconhecidos no exercício de sua profissão e de 

estabilidade, depende de engajamento de todos. Assim, que se possam sensibilizar as 

autoridades promotoras de políticas públicas a consubstanciar condições normativas 

para o enfretamento dos obstáculos que ser interpõem no caminho destes trabalhadores.  

 

 MONFREDINI, PROFISSÃO DOCENTE 

 

Monfredini (2008) considera que não é de hoje que os professores se encontram 

submetidos às exigências de desenvolverem atendimento, em consonância com a 

formação da subjetividade, no processo de socialização escolar. Daí, seu objetivo em 

compreender como se dá a realização da profissão docente nas instituições educativas, 

para saber se elas estão em consonância com as práticas sociais não somente nas 

situações de ensino, mas também na relação entre a “comunidade” e a escola. 

A autora destaca que há uma reorientação das políticas educacionais à 

compreensão do trabalho, da formação e da própria constituição da profissão docente 

que “parece indicar a valorização do docente – ideologia do profissionalismo – e ao 
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mesmo tempo contém os elementos que permitirão, no cotidiano da escola, aprofundar 

os processos de realização de trabalho alienado” (MONFREDINI, 2008, p. 193-194).  

Nesse sentido, há que se considerar também, no dizer de Monfredini (2008), a 

relação entre teoria e prática do trabalho docente que o Sujeito apropria/compartilha 

para transformar em objetivo tanto em sua realidade cultural quanto diante da 

pluralidade cultural e visões de mundo, que se articula em “heterogeneidade, 

diversidade, multidimensionalidade e fragmentação”.  

Abordando como exemplo o estado de São Paulo, no tocante a quantidade de 

estudantes por sala de aula e os baixos salários, as jornadas duplas e/ou triplas, além de 

comprometerem e dificultarem a participação desses trabalhadores docentes nos espaços 

coletivos da própria escola ou nas associações representativas, também contribuiem 

para distanciá-los, inevitavelmente, do trabalho essencialmente pedagógico. 

 No tocante à profissão docente, Monfredini (2008) cita Hargreave, dizendo que, 

embora esse autor tenha cometido alguns equívocos, pois, suas análises seriam 

“descritivas e a-históricas”, elas também são “úteis”.“Pois trazem implícito um modelo 

para a mudança do professorado (...) que se insere perfeitamente no assim chamado 

contexto do “neoliberalismo”” (MONFREDINI, 2008, p. 204). 

 Segundo Monfredini (2008), o equivoco de Hargreaves quanto à profissão 

docente é que, destituída da contradição capital e trabalho, desaparece também a luta de 

classes, aspecto fundamental para a compreensão do trabalho intelectual dos 

professores. Nesse sentido, essa análise, sugere a impossibilidade de tratar 

profissionalização e proletarização como processos excludentes.  

 A definição de profissão docente tem por objetivo considerar a realização 

histórica da contradição proletarização e profissionalização no trabalho desse 

intelectual, ou seja, o professor, como mediador tanto para a formação dos Indivíduos, 

na vida cotidiana, como parar a reprodução social. Por isso, é importante, também, 

segundo Monfredini (2008), ter compreensão da relação, desses mediadores com a 

cultura escolar. Pois, historicamente, seu trabalho prático se manifesta em um lugar 

determinado, que é a escola.  

Portanto, a prática profissional realizada nas instituições escolares, segundo 

Monfredini (2008) vai estar intrinsicamente ligada à cultura escolar disseminada e à 

cultura escolar de determinada instituição. Isso acontece porque, segundo a autora, essas 

práticas serão produzidas/reproduzidas em conformidade com a dinâmica, de cada 
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instituição escolar, e de acordo com as orientações que os docentes 

recebem/instropectam, segundo a realidade concreta, do território educativo, em que 

interagem. 

 

 CUNHA, SIGNIFICADO DO BOM PROFESSOR 

 

 Diante dos percalços educativos que o professor enfrenta pelas experiências 

vividas, queremos compreender: o que significa ser o bom professor? Assim, o conceito 

Bom Professor tem valor positivo, porque possibilita lembrar um determinado 

tempo/espaço educativo experimentado, seja retomando a trajetória de vida escolar 

pelos aspectos positivos e/ou negativos, de significados e semelhanças, daquilo que 

contribuiu/contribui para o exercício da docência, seja em processo de construção 

cultural.  

Ademais, Cunha (1998) enfatiza que é importante entender que o ambiente 

escolar que antes acolhia esses professores, na condição de estudantes, agora os 

acomoda em perfil de professor, pois esse mesmo ambiente foi ressignificado, pela 

prática atual, numa organização social de novos signos em processo de adaptação. Por 

essa razão, Cunha acredita que o presente trabalho contribuirá para novas qualidades de 

ensino e de visibilidade para com os estudantes. 

A diversidade de identidade-cultura tem sua realização na socialização dos 

conhecimentos transmitidos, de forma consciente e/ou inconsciente, nos novos valores 

como produtor, consumidor, cidadão, docente, na maneira de pensar e de repensar para 

as modificações em vida social. Isso permite que os professores façam parte do 

estudante (em nível social/individual) em processo de formação de aprendizagem, de 

referência e de despertamento educativo.  

No tocante ao enfoque do “Ser o bom professor”, acreditamos que não há um 

único modelo previamente determinado, mas que a personificação de si na ação prática 

pode estar relacionada a diversos fatores como um prolongamento continuado de inter-

relações experimentadas. No entanto, há que se considerar que ser Bom Professor, 

enquanto ação efetiva varia de pessoa para pessoa, seja no valor que o professor tem de 

si mesmo, seja naquele refletido pelos olhares que os outros têm, em relação ao seu 
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trabalho. Isso vai depender da instituição à qual ele está vinculado e do enfoque 

valorativo que a instituição estabelece para com o trabalho que o professor exerce no 

atendimento aos estudantes.  

Por outro lado, se não podemos generalizar como modelo ou única referência, é 

porque entendemos haver variações epistemológicas, de idade, experiência profissional, 

formação acadêmica e pedagógica, produção de pesquisa, reconhecimento da família, 

que se consubstanciam como resultado do Bom Professor e permeiam a sua situação 

social como resultado de heranças e inovações que se manifestaram/manifestam sobre o 

Sujeito em dado lugar. 

Entendemos que cada professor tem suas particularidades e o resultado da sua 

ação advém de lembranças positivas e/ou negativas de ex-professores de maior ou 

menor influência. Neste sentido, a própria atuação enquanto professor em sala de aula e 

as modificações de si para com os estudantes e vice-versa, além da sua realidade de 

vida, também ocorrem por meio do cotidiano escolar. De fato, ao definirmos Bom 

Professor, parece haver duas abstrações e/ou ideologias que também usamos em nosso 

imaginário no sentido de idealizamos o professor, em sua forma de atuar.  

Embora entendamos que essa situação seja um retrato da condição histórica em 

que há um alijamento do professor em desempenhar sua condição de cidadãos, 

rejeitamos essa interpretação por considerar importante a capacidade humana de criar 

algo novo a partir do que exista.  No fundo, a ação/reação do sujeito, dialeticamente, 

contribui para mudar a totalidade determinante, descaracterizar o conservadorismo e 

estabelecer um novo contexto. 

Na tentativa de responder a esses desafios e incomodar, por sua vez, os modelos 

de professores concebidos pelo velho, e assim enxertar no cotidiano das pessoas 

questões que deem visibilidade, acreditamos que está posta uma oportunidade 

fundamental para que novas atitudes e personificações de professores tenham seus 

espaços legitimados. 

Em contraste, a sociedade atual, preocupada em idealizar o bom professor em 

substituição ao que de fato poderia ser a política do saber pedagógico, perde o essencial, 

que é a dimensão de aprendizagem/aprimoramento de conhecimento de acordo com as 

amarras da idealização personificada que se cria sobre esse perfil. Exemplo disso é 
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aquela ideia do professor salvacionista que parece ser “o professor bonzinho”, bem 

diferente do sentido que entende por bom professor. Aqui está no sentido de valorizar o 

saber pedagógico que carrega consigo e toda a carga histórica de si para com a 

formação do estudante, e não o comportamento paternalista subentendido no conceito 

do “professor bonzinho”.  

Cunha (1998) traz o entendimento de que bons professores desenvolvem muitas 

habilidades variando suas práticas, e há aqueles que, embora desenvolvam as 

habilidades nos estudante s não sabe fazer com que esses estudantes consigam mapear o 

que estão aprendendo. Apesar de o professor referenciar suas pesquisas, ele “pouco 

estimula o aluno a fazer as suas próprias referências, mesmo que de forma simples” 

(CUNHA, 1998, p. 168). 

Observe-se, porém que, ao que denominamos de Bom Professor, subentende-se 

o dever de estar sempre em sintonia com o que acontece no seu dia a dia, dentro e fora 

de sala de aula, articulando de forma transdisciplinar melhores condições para a 

trajetória de vida e de senso crítico do educando, seja nas questões culturais, sociais 

e/ou políticas. Enfim, o significado deriva da atividade social que modela a 

transformação de cada Indivíduo/Sujeito a partir de sua própria realidade.  

Analisando essas caracterizações do bom professor, refletimos sobre o processo 

da personalidade do professor para que, atualmente, possamos identificar a sua função 

social em territórios educativos. Diante do exposto, acreditamos que analisar o processo 

histórico sobre a presença de professores em território educativos permite-nos 

compreender e codificar os problemas na atual “profissão docente”.  

 

 MARTINS, PERSONALIDADE DO PROFESSOR 

 

Para discorrer sobre a formação social da personalidade do professor e de como 

ela interfere positiva ou negativamente no trabalho docente, Martins (2007) traz em seus 

estudos reflexões sobre a questão da personalidade, para além da forma como os 

modelos trazem. Modelos essencialmente idealistas, baseados em concepções 
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naturalistas e deterministas, em que, segundo a autora, há pouco avanço para uma 

efetiva compreensão psicológica dos seres humanos. 

Dialeticamente, Martins (2007) nos apresenta a constituição da personalidade do 

professor mediatizado pelo sentido da atividade, ou seja, pelo sentido e pelos objetivos 

de seu trabalho pedagógico, trabalho entendido enquanto atividade vital do homem para 

produzir e reproduzir sua vida em todos os níveis de relacionamentos, seja com a 

natureza, seja com outros Sujeitos, em produção e promoção de sua humanização.  

Neste sentido, a formação e a personalidade sistematizadas apenas pela 

subjetividade docente seriam temerosas, porque não aprofundam o entendimento das 

causas objetivas da tomada de comportamento inerentes ao ato de ensinar, pois o 

professor carrega consigo outros conhecimentos advindos da sua posição como agente 

histórico diante das mudanças frequentes na sociedade. Assim, elas são identificadas 

especialmente pelas transformações no campo tecnológico e informacional que 

repercutem, no fazer pedagógico do professor, ou seja, na reflexão sobre a sua prática 

individual cotidiana “tendo em vista que ela representa a realização efetiva das 

estratégias e dos procedimentos formativos” (MARTINS, 2007, p. 12). 

Baseado em Garcia (1997) que concede grande ênfase ao papel da reflexão na 

formação e na prática, Martins (2007) vai dizer que esse autor nos alerta sobre os riscos 

do uso incontrolável desse conceito, e por isso vai apresentar três níveis diferentes de 

reflexão que são: reflexão técnica (análise das “ações explícitas”, direta e indireta); 

prática (conhecimento daquilo que já foi realizado e o que se pretende realizar); e crítica 

(considerações éticas, análise política da prática, possibilidades de ação e restrição 

social, cultural e ideológica do sistema educativo). 

 Ao obter a capacidade de analisar situações, o professor poderá elaborar ações 

para que seu trabalho pedagógico conquiste possibilidades concretas de 

desenvolvimento e objetivação. Destarte, essas ações contribuam para debelar o que 

Esteve (1991) vai chamar de “mal-estar docente” e de crise de identidade decorrentes 

das pressões das mudanças sociais que afetaram os professores nos últimos anos como: 

“o aumento das exigências em relação ao professor; o desenvolvimento de fontes de 

informação alternativas à escola; ruptura do consenso social sobre a educação; novas 
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perspectivas em relação ao sistema educativo (...) mais heterogêneo, flexível, aberto e 

diversificado” (MARTINS, 2007, p. 14). 

Martins (2007) entende que as “mudanças sociais”, trazidas pela teoria do 

Professor Reflexivo, apresentam um novo professor, com valorização sobre a sua 

prática e personalidade para suportar uma organização política e econômica que embora 

estruturada sob a égide do capital, possa, pelas ações subjetivas e objetivas desses 

profissionais, transformar verdadeiramente as condições desumanizantes que decorrem 

desse modelo de organização social. 

 Acreditando que ter compreensão ontológica do homem requer conhecer 

também o sentido ontológico do trabalho, Martins (2007) vai abordar as relações do 

trabalho enquanto categoria vital da natureza do homem, dialeticamente posta: “O 

trabalho e a consciência do homem”, “O trabalho e a socialidade do homem”, “O 

trabalho e a universalidade do homem” e o “O trabalho e a liberdade do homem”, está 

subentendida na dinâmica do “trabalho alienado”, e suas consequências na composição 

da individualidade e personalidade desse homem e na superação dos seus limites. 

Levando em consideração o aporte informativo trazido por Martins (2007) sobre 

a estrutura emocional do Indivíduo/Sujeito em consonância com a presentificação de 

Surd@s Professores em contexto educativo, enquanto categoria de trabalho, percebe-se 

a presença da alienação nos processos psicológicos manifestada sob a forma de 

sofrimentos psíquicos, dentre os quais podemos destacar “sentimento de falta de poder” 

ou “sentimento de impotência”, “sentimento do absurdo”, “isolamento”, “auto 

estranhamento” e “ausência de normas”. Esse processo, denominado de dupla 

personalidade, alienada, coisificada pela relação entre a sociedade e o Indivíduo/Sujeito, 

ocorre, na medida em que esse Indivíduo/Sujeito passa a assumir papéis com sua força 

de trabalho por imposição das circunstâncias sociais, influenciadas pelo capital.  

 

 RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES 

 

A relevância do estudo sobre a personalidade nos fez entender os limites, as 

possibilidades e os avanços da formação da personalidade de Surd@s Professores bem 
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como, as implicações sociais empreendidas pelas condições materiais do capitalismo. 

Consequentemente, buscamos a formação de uma personalidade que se liberte 

definitivamente das condições de alienação e subordinação de sua individualidade e de 

sua personalidade humana, dos intentos do capital. Ademais, é preciso (re) significar o 

exercício de seu trabalho no sentido de superar o conservadorismo alienante. 

 Destarte, no itinerário histórico sobre a Identidade do Professor, podemos 

compreender as mudanças conforme ação da mentalidade cultural, dos resquícios de 

experiências, de percepções de mundo na matriz grego-ocidental, que oportunizam 

valoração e (re) significação, diante da conjectura de cada contexto. Esta afirmação é 

importante para se perceber que há Identidades de Professores, no sentido plural, e não 

singular. 

 Perpassar pela história para se compreender as Identidades de Professores não 

fechadas em si mesmas, mas em tipificações sociais e culturais, traz luz à percepção de  

como os resquícios da condição humana sob as instituições patrimoniais, jurídicas e 

governamentais respingam no aspecto cultural-linguístico, ora amalgamado, ora 

contraditado.  

Deste modo, na retrospectiva do que já havíamos mencionado, apresentamos, a 

seguir, como as Identidades de Professores podem ser compreendidas de forma 

esquematizada.  
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 ESQUEMATIZAÇÃO 17 

IDENTIDADES DE PROFESSORES 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 
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O intuito de agrupar, nesta obra, as Identidades de Professores foi pensado não 

apenas como registro histórico, mas como herança cultural a serviço das gerações 

ulteriores, porque acreditamos que o que aqui se apresenta também é um aporte cultural, 

significativo. Portanto, por sua relevância, as Identidades de Professores, são oportunas 

não somente para a nossa reflexão, mas para a tessitura crítica de outros olhares, outros 

contextos, outros tempos.  

Nesse sentido, no posicionamento que trazemos, sobre Surd@s Professores nas 

mediações pelo trabalho, consideramos ser fundamental prospectar como essas 

identidades foram construídas nas relações sociais de produção, ou seja, nas relações 

sociais em que buscamos exercer o processo de ensino-aprendizagem de modo livre e 

contemplativo no âmbito cultural e linguístico. Desta maneira, a nosso ver, a 

valorização do trabalho em dignidade precisa estar em consonância com a realidade 

educativa.  

Para maior compreensão, vejamos, na esquematização a seguir, o modo como 

reinterpretamos as Identidades de Professores para a compreensão da categoria Surd@s 

Professores. 
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 ESQUEMATIZAÇÃO 18 

SURD@S PROFESSORES EM REINTERPRETAÇÃO DAS IDENTIDADES DE PROFESSORES 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022.  
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Acreditamos que oportunizar a compreensão sobre Surd@s Professores na 

Reinterpretação das Identidades de Professores, materializada na esquematização, 

legitima o repertório simbólico Surdo por meio de novos valores culturais/linguísticos 

que foram desdenhados pela ação da imposição cultural de domínio oralista, dirigida 

hegemonicamente. 

Nesse sentido, este estudo foi elaborado em trabalho produtivo aos Surdos, 

historicamente, para fazer surgir uma nova categoria de trabalho. Categoria esta que 

represente o quebrar das correntes que intecionam aprisionar “as mãos” de intelectuais 

mediadores do interesse singular, coletivo, total, e assim possam movimentá-las, em 

superação humana, para além das limitações que as condições pedagógicas e 

linguísticas, em evidencia, possam oferecer.  

Embora tenhamos a preocupação e perspectiva da qualidade educativa enquanto 

reinterpretação para o reconhecimento de Surd@s Professores, é preciso obter um 

despertar de como essas categorias estão condicionadas ao modo de trabalho e não à 

biografia, enquanto história de vida, mas apenas no tocante à relação que estabelecem 

com as instituições educativas, ainda entrelaçadas nas mediações ofertadas pelas 

relações sociais de produção cultural, linguística e de conteúdos.  

A partir da reflexão que expusemos sobre a reinterpretação de Identidades de 

Professores para a categoria de Surd@s Professores em condição de trabalho, bem 

como para a compreensão nos aspectos pedagógicos e linguístico, destes trabalhadores, 

propomos a seguinte questão: como ficam as condições de Professores Surdos para 

além da nomenclatura? 
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9. PROFESSORES SURDOS 

 

Para compreendermos o itinerário das produções acadêmicas sobre Professores 

Surdos, torna-se oportuno resgatar o processo histórico destacando espaço/tempo e 

“reconhecimento” no âmbito das discussões internacionais, em sentido amplo. A partir 

daí, refinaremos nossa análise na interpretação do que está posto na realidade brasileira 

dos séculos XIX e XX, com destaque para as primeiras décadas do século XXI, 

precisamente com a Lei 10.436 de 2002 e o Decreto 6.625 de 2005. Nesse aporte, o 

perfil de professor foi pensado para exercer a função na e para a prática de ensino.   

Deste modo, para a valorização dessa obra apresentaremos os escritos trazidos 

por diferentes autores, sobretudo os elaborados por pesquisadores Surdos, de modo a 

legitimar, no processo linguístico e cultural, o tema tratado em nossa produção.  

 

 REIS, PROFESSOR SURDO EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Para se compreender a personificação do “Ser Surdo”, é preciso ter consciência 

do seu percurso histórico, de vida e de luta pela preservação cultural, representatividade 

linguística e afirmação de identidade que afeta positivamente, no que Reis (2006) vai 

chamar de o “povo Surdo”. 

 O professor Surdo, enquanto ser social pertencente ao povo Surdo, sofre e 

empreende transformação pela tomada de consciência que adquire ante os desafios 

ideológicos impostos tanto pela realidade educativa experimentada quanto pelas 

condicionantes sociais manifestas nas diversas conjugações de valores. Posto isso, Reis 

(2006) acredita que novas transformações se tornam oportunas para que as práticas 

pedagógicas favoreçam a cultura Surda, envolvam os professores Surdos e rompam com 

a visão clínica pedagógica tradicional. 

 Com o objetivo de dar credibilidade ao que se conquistou até agora, em aspecto 

cultural, a autora Surda enfatiza que “é de suma importância esta oportunidade para os 

surdos” por meio da língua de sinais, possam ter em respeito “a nossa língua, a nossa 
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identidade, a nossa alteração, a nossa história, a nossa pedagogia, a nossa diferença e a 

nossa arte”. Nesse sentido, Reis (2006) enfatiza que, “os Estudos Culturais desafiam a 

pedagogia de surdos às seguintes reflexões: “Como os professores surdos podem ter o 

seu jeito de ensinar”, se sua formação está sob “imposição do ouvintismo”? “Como as 

subjetividades (...) são influenciadas pelos padrões culturais do povo surdo”? (REIS, 

2006, p. 30). 

 Nessa direção, a autora busca compreender as práticas educativas de professores 

Surdos, discutindo sobre a identidade, a pedagogia e a diferença. A argumentação 

apresenta razões oportunas para reverter a qualidade de ensino e discutir a pedagogia 

Surda como novo processo de observações. 

A velha mentalidade da “perfeição” era a condição necessária, à época, para 

atender ouvintes e falantes, enquanto os Surdos, em processo histórico e social, eram 

considerados como pessoas fora da normalidade e da perfeição educativa. Abordando o 

contexto de interação do “eu e a sociedade”, a autora destaca que ainda se reproduz o 

“ouvintismo” na medida em que para reprodução da Lingua de Sinais, os Surdos 

seguem “o modelo ouvinte”. (REIS, p. 35).  

De acordo com a autora, não há pureza no que diz respeito à prática pedagógica, 

pois o que se observa é que há certo hibridismo subentendido, nessa relação, porque 

alguns professores tendem a agir de forma colonial em seu processo de ensino quando 

estão submetidos à ótica cultural ouvinte. Assim, há aqui a necessidade de readequação 

da prática do professor Surdo para contemplar o entendimento aos estudantes, pois, 

“alguns deles não conhecem a nova produção pedagógica, nem têm acesso à criação da 

própria metodologia dos surdos. São mais acomodados e os professores ouvintes 

entregam a metodologia pronta” (REIS, 2006, p. 52). 

 Sabemos que o espaço educacional para a representação e modificação da 

prática pedagógica é fundamental na política cultural de modo a valorar a identidade e 

os direitos dos Surdos. Nessa direção, a autora explica que a identificação do professor 

Surdo sofre com a dominação da cultura ouvinte, por isso ela entende que é 

significativo, em se tratando de escola de Surdo, que seja tida como representativa para 

a superação da discriminação e para o atingimento de uma nova dignidade cultural para 

os Surdos. Nesse sentido, “é importante que busquem a formação dos professores 
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surdos. Enquanto isto, discutir para associar aspectos relacionados ao professor surdo e 

a interação com o aluno surdo e a escola” (REIS, 2006, p. 71-72).  

Para que a cultura ouvinte não seja hegemônica, o conceito de “transgressão” é 

apresentado como uma prática constante do professor Surdo para superar as 

representações de conteúdos e de capacidade em conhecimento compartilhado. Desta 

forma, o professor é a representação de si no seu modo de se relacionar com o outro no 

contexto cultural e linguístico em que está inserido. Pois, a representação de si, pela 

experiência e a transgressão pedagógica, envolve a identidade como identificação dos 

estudantes Surdos.  

 Pelo exposto, quando o professor Surdo se expressa em sua própria língua de 

sinais e em datilologia, aqui se manifesta uma fronteira porque para a soletração ele vai 

revelar a palavra em língua portuguesa e não por meio de SingWriting, que é um 

marcador cultural Surdo. Dessa forma, a língua de sinais pode ser reproduzida por 

escrita utilizada pela própria prática de ensino do professor Surdo. Além disso, segundo 

a autora, este modo de escrita é uma forma de contribuir com o desenvolvimento 

cultural, educacional escolar e linguístico, de Surdos.  

Em que pese o poder político advindo do próprio ato de professorar, não é o que 

se vê dentro da realidade brasileira, pois muitos professores Surdos não apresentam suas 

características culturais em prática pedagógicas por conta do processo de vida e/ou pela 

influência do colonialismo cultural hegemônico. Aqui, os modelos de ensino seguidores 

dos padrões ouvintes, além de não estarem voltados a atender em conformidade com a 

identidade cultural Surda, sutilmente tendem a limitar a autonomia dos trabalhadores 

Surdos.   

 Como a identificação se constrói na heterogeneidade, isso leva a compreender o 

professor Surdo não como alguém centrado e controlador, mas a partir da transgressão 

pedagógica, onde esse sujeito é visto como diferente no que produz, em como se 

relaciona e em como se altera, como o outro, em objetividade/subjetividade.  
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 REIS, PROFESSOR SURDO: IDENTIFICAÇÃO OU MODELO 

 

Seguindo em aprofundamento para uma abordagem acerca da questão sobre 

identificação e modelo na relação professor e estudantes Surdos, Reis (2007) destaca 

que é preciso, de fato, buscar uma explicação do lugar a partir do qual se produz uma 

nova identificação do professor Surdo.  

Buscando diferenciar esses conceitos, a autora aponta que o modelo é o mesmo 

que copiar sem produzir, ao contrário da identificação, que acontece quando há uma 

produção de significado na relação com o outro. Por conseguinte, é nesse espaço que 

está “esse profissional que revela sua cultura, sua língua de sinais, sua identidade, e sua 

alteridade, a partir da qual foi construído seu jeito de ser (REIS, 2007, p. 87-88)”. 

Dessa forma, ao se identificar com o professor de modo não linear, ou seja, não 

apenas em determinados e específicos momentos, o estudante vai construir o seu jeito 

de ser, sua subjetividade, de modo distinto, singular. A compatibilidade entre professor- 

estudante, no processo de ensino-aprendizagem e na relação de convivência, 

transforma-se “em um elemento de identificação, não num molde, do qual o aluno deve 

sair à sua imagem e semelhança” (REIS, 2007, p. 88).  

Vale acrescentar que isso ocorre também quando o estudante começa a enxergar 

muito da sua formação naquilo que o professor representa para ele. No entanto, esse 

estudante preserva sua particularidade, seus estilos, sua maneira de se vestir, se 

comportar etc. Aqui a afirmação da identificação se estabelece, e não aquela ideia de 

que o professor seja um modelo. Se fosse assim, o estudante copiaria o professor, no 

modo de se vestir, de se comportar, de fazer escolhas pessoais, entre tantas outras 

coisas, não se diferenciando dele. Ademais, a autora faz um alerta sobre a visão 

simplista de uma identidade fixa da postura do professor, em prejuízo do processo 

dinâmico da construção da subjetividade, porque, tal “perspectiva relega ou inviabiliza 

sua formação pedagógica e profissional e não contempla a complexidade do professor 

surdo enquanto sujeito, ignorando sua trajetória e história de vida” (REIS, 2007, p. 88). 

Assim, o processo identificatório provocará uma transgressão pedagógica do 

modo como os professores Surdos ensinam, porque há no processo pedagógico uma 
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situação de fronteira, que permite construir uma identidade. Nesse sentido, a 

contextualização e a aproximação ao campo da teoria dos Estudos Culturais, além de 

permitir entender esse processo, concorre também, para assegurar a cultura dos Surdos à 

identidade. Isso acontece porque, “a cultura surda permite fazer emergir a identidade; 

(...) nos faz entender as diversas posições assumidas pelo sujeito para se identificar aos 

outros para valorizar o ser. A partir daí o sujeito surdo inicia a produção cultural”. 

(REIS, 2007, p. 91).  

Diante deste cenário, entendemos que o conceito de identificação delineado por 

Reis (2007) e a produção da identidade e da cultura por meio do primeiro contato com a 

representação do professor Surdo permitem subsídios à reflexão para se saber como 

ocorrem os processos de identificação e suas consequências, nos diversos ambientes 

educativos.  

 

 SILVA, PROFESSORA SURDA COM ESTUDANTES OUVINTES 

 

Em seu estudo sobre identidade e surdez, a autora Silva (2009) apresenta o que 

ela chama de “situação inédita”, o trabalho de uma professora com surdez profunda que 

faz uso do português (oralização) e de leitura labial na interação com estudantes 

ouvintes em uma sala de alfabetização.  O objetivo, segundo a autora, é entender como 

se processa a prática, dessa professora Surda, tanto no ensino de leitura como da escrita, 

em mediação com os estudantes. 

O trabalho de Silva (2009) traz importantes contribuições, no campo da 

linguística aplicada, na medida em que apresenta um perfil de profissional fora do eixo 

daquele abordado pela tradição acadêmica e que busca se desvencilhar das tentativas 

institucionais de reduzi-la a um perfil estereotipado e limitado em sua autonomia e 

rotulado em sua identidade. Ademais, a autora acrescenta que o trabalho também foi 

motivado levando em conta as dificuldades que os professores tinham de lidar com a 

escrita dos Surdos. 

Construíndo sua pesquisa em um percurso considerado transdisciplinar, a autora, 

além de abordar o trabalho e os recursos que a professora utilizava na mediação com os 

estudantes, também dirigiu sua análise para os processos socioculturais a fim de 
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entender como a sociedade “pensa a maturação de traços sociais do sujeito surdo” 

(SILVA, 2009, p. 14). Nesse sentido, a afirmação da identidade da professora foi sendo 

construída em processo dialógico e por meio das formas verbais e não verbais 

desenvolvidas no processo de ensino-aprendizagem. 

Portanto, há que se considerar que a mediação da professora se processou em um 

ambiente desafiador por conta das circunstâncias da relação, incomum, entre os 

envolvidos, semelhantemente ao reproduzido em contexto social, visto que, “os surdos 

enfrentam na sociedade de ouvintes diversos preconceitos expressos nas tradicionais 

dicotomias que (...) escondem uma hierarquia que dá a um tom dos termos o valor de 

modelo, de padrão. (...) normalidade/anormalidade, língua oral/liguagem”. (SILVA, p. 

24-25). 

 Partindo da ideia de que a constituição da identidade também está sujeita às 

relações sociais, embora a professora informante tenha decidido permanecer Surda no 

mundo dos ouvintes, como uma Surda híbrida, foi a partir do envolvimento com seu 

irmão Surdo, que fazia uso da Libras, que ela entrou no curso de Língua de Sinais, 

ofertado pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – FENEIS, de 

Belo Horizonte. A escolha da professora informante de evitar o mundo dos Surdos para 

viver à margem do mundo dos ouvintes ocorreu por conta dos olhares negativos da 

sociedade dominante e tornou difícil seu processo de aprendizagem, quando aluna. 

Conforme o relato apresentado, a professora “lecionava só olhando para o quadro”, 

“dava aula virada para o quadro”, “Ninguém percebia a minha deficiência, e eu não 

falava nada, não me posicionava em sala de aula para tirar dúvidas com professores” 

(SILVA, 2009, p. 31). 

Para entender a identidade Surda é preciso que a surdez seja discutida 

considerando as características particulares de cada Surdo e assim refletir sobre como 

respondem a padrões de experiência, em contextos diversos. Nesse sentido, a autora 

argumenta que a surdez pode ser um processo de aceitação na formação da identidade. 

Em seu percurso de constituição, as identidades, estão sujeitas às mudanças que podem 

ser posicionadas. Conforme menciona Silva (2009, p. 35), a “surdez da professora A. D. 

R. não impede sua interlocução com os estudantes ouvintes, mas é preciso que esse 
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fator de (d)eficiência seja considerado na avaliação da competência docente dessa 

profissional. 

Na parte que trata das estratégias de ensino da professora como mediação, no 

processo de ensino-aprendizagem, Silva (2009) tem o cuidado de incluir todos os 

fenômenos que compõem os aspectos dialógicos (discursos verbais e não verbais), tanto 

na fala como na escrita. Segundo a autora, dessa interação surge “o bilinguismo, no qual 

a língua oral auditiva e a língua de sinais podem viver lado a lado, mas nunca 

simultaneamente”. (SILVA, 2009, p. 100-101). Consequentemente, entende que isso, 

propõe uma relação transformadora entre a subjetividade da professora e os estudantes 

para o estabelecimento de parâmetros culturais correspondentes. 

 Enfim, Silva (2009) reconhece a realidade de vida, preconceitos e atitudes 

excludentes experimentadas pela professora informante, que a colocam no grupo de 

Surdos de identidade incompleta ou flutuante, sob a ideologia ouvinte, em trajetória 

profissional. Porém, enfatiza que, ao lutar contra os obstáculos que se interpuseram em 

sua trajetória, a professora se tornou mais forte, consciente e engajada naquilo que faz. 

Portanto, a sua postura e a dinâmica exercida em sala de aula consolidaram seu papel de 

mediadora em um processo interativo pautado no diálogo e em estratégias que a 

firmaram como uma referência não apenas para os estudantes, mas, também, para os 

pais e os demais profissionais que com ela compartilham o mesmo chão. 

 

 PAIVA, DOCÊNCIA, AINDA QUE TARDIA  

 

Paiva (2010) inicia a exposição de seu trabalho destacando o reconhecimento da 

Libras e a exigência dos cursos de licenciatura em Letras/Libras, trazidos pela Lei 

10.436/02. Enfatiza também o papel das entidades representativas dos Surdos, o 

advento do curso de licenciatura Letras/Libras oferecido pela Universidade Federal do 

Ceará (UFC) e o aumento do número de professores Surdos nas instituições 

educacionais de ensino fundamental e médio. Tudo isso, segundo a autora, traz grande 

importância quando se discute as questões da inserção escolar e social da pessoa Surda. 
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 Objetivando compreender a emancipação do Surdo, não somente como 

estudante, mas como formador de opinião, no exercício da atividade pedagógica, um 

professor, Paiva (2010) traça seu itinerário investigativo se debruçando sobre as 

questões de identidade e formação docente do professor Surdo. Buscando refletir sobre 

a surdez e o ofício de ser professor em razão das exigências de mercado de trabalho e na 

educação, a autora envida esforços para compreender sobre as discussões que tratam da 

formação docente no mundo para saber como se aplicam ao professor Surdo, em sua 

formação. 

 Utilizando-se do aporte do método da história oral, busca compreender a 

dinâmica da vida de um professor, com destaque para a construção de sua identidade e 

formação docente mostrando como as influências do meio social/cultural, contribuíram 

na identificação e para uma visão mais realista das lacunas que existem no processo de 

formação do professor Surdo. 

 Por não dominar a Libras, Paiva (2010), fez uso do aporte de um intérprete para 

mediar as entrevistas com o professor informante, porque considerou ser um desafio 

trabalhar com professor Surdo. Entretanto, a autora reconheceu, na narrativa, a matéria 

prima para apreensão e representação da realidade sociocultural, vivenciada pelo 

Indivíduo/Sujeito. 

 Percorrendo um trajeto baseado em entrevistas, ela elencou informações que vão 

desde a vida pessoal, estudantil até chegar à decisão de ser professor. A ideia da autora 

estava em entender como o professor Surdo, Sérvulo, que ingressou na graduação do 

curso de Letras-Libras da Universidade Federal do Ceará (UFC) aos 46 anos, foi 

construindo sua identidade como Indivíduo/Sujeito social. Além disso, quis saber, 

também, como ele atuava como instrutor, ou se percebia como professor, como 

enxergava suas mediações pedagógicas e quais eram barreiras a serem quebradas na 

relação entre professor- estudante, em sala de aula. 

No processo de identificação sobre a trajetória do professor Surdo Sérvulo 

quando criança, a surdez era comum entre ele e sua família porque, além dele, seu irmão 

mais velho e quatro primos também são Surdos. Ao que parece, o casamento 

consanguíneo entre parentes, pode ser o motivo dos casos de surdez na família. 

Ademais, a existência de outros Surdos na cidade em que Sérvulo morou permitiu 
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mútua compreensão e entendimento perfeito, na forma própria de se comunicarem, 

entre eles e os ouvintes. 

A mudança para a capital Fortaleza, além de provocar abrupta alteração nas 

relações de convivência e o estranhamento com relação à língua, tornou a questão da 

surdez mais explícita. Essa situação se refletiu na forma como o Surdo informante se 

percebe, pois, uma intervenção importante foi provocada pela presença de 

representantes da FENEIS em Fortaleza, com cursos e palestras enaltecendo a 

capacidade dos Surdos. Esse contato abriu a visão de Sérvulo sobre sua identidade e 

despertou nele o desejo de terminar o 2º grau e alçar voos mais altos, em curso superior, 

para ser professor. Segundo Paiva (2010), “o contato com professores fez nascer em 

Sérvulo o desejo de se tornar docente. Uma amostra de como as experiências como 

aluno marcam profundamente a escolha da docência como profissão, seja em ouvintes 

ou surdos” (PAIVA, 2010, p. 51). 

Por conta disso, o professor deve estar atento ao que ocorre no mundo e em seu 

entorno para desempenhar todo seu potencial como docente. As barreiras enfrentadas 

por Sérvulo, em sua educação básica, como ausência de professores bilíngues e o 

distanciamento comunicacional para acesso de novos conceitos marcaram sua trajetória, 

mas não o impediram de acreditar. Assim, sua busca pela graduação, a necessidade de 

se especializar, a competição no mercado de trabalho e seu encontro com a docência 

podem ser considerados “como uma descoberta de si mesmo, uma identidade social que 

nasce com a possibilidade de ser atuante, de ser pessoa, ser surdo e não mais deficiente 

auditivo” (PAIVA, 2010, p. 76). 

Na análise da prática docente de Sérvulo, observou-se que, na ausência de 

professores Surdos, como referenciais, para auxiliar no saber docente, se torna difícil 

fazer uma avaliação pedagógica. Isso interfere também, na sua autoestima, pelo receio 

de não manter uma imagem positiva de si mesmo, como professor. Paiva (2010) 

precisou conscientizar Sérvulo a expor todas as dificuldades que estava experimentando 

porque isso serviria de subsídios para o desenvolvimento do docente Surdo, o que ele 

entendeu e comoo que concordou..  

Paiva (2010) compreende que, quando adentramos nessa seara para trazer 

compreensão da formação docente do professor Surdo, é preciso ter clareza que, além 
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de ser um resgate histórico, cultural e linguístico, mais ainda, esse processo deve levar 

em conta o “peso concreto nas ações e gestos que contemplam o pensamento humano”. 

 

 FARIAS, PROFESSORES DE LIBRAS: IDENTIDADES E PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

  

Farias (2016), por meio de entrevistas individuais, buscou identificar nos perfis 

de 10 professores da disciplina de Libras, seis Surdos e quatro ouvintes, da 

Universidade Federal do Amazonas, (UFAM), as múltiplas e facetadas identidades, 

desses profissionais, para compreender quais relações estabelecem com as práticas 

pedagógicas, bem como saber suas visões acerca da língua de sinais. Considerando 

esses Indivíduos/Sujeitos, os resultados sinalizaram nos Professores de Libras, 

imbricamento entre Identidades e Práticas Pedagógicas “a partir de suas construções 

identitárias, desenvolvem suas práticas pedagógicas” (FARIAS, 2016, p. 11-12). 

 As identidades multifacetadas desses professores dizem respeito não somente ao 

lugar de atuação e exercício de suas funções, mas também às influências advindas dos 

seus percursos político, cultural e linguístico. Segundo a autora, a produção e 

reprodução dos seus posicionamentos sociais tendem a reverberar na maneira de ensinar 

e de explanar a Libras em prática permeada de subjetivismos. 

 Buscando traçar um perfil dos envolvidos, Farias (2016) vai, em sua pesquisa,  

apresentar as características diferenciadas dos professores de Libras distribuídos em 

diferentes setores da UFAM: 03 (três) Surdas oralizadas, sendo duas professoras e um 

professor; 01 (uma) ouvinte CODA; 03 (Três) ouvintes não CODA; 03 (três) Surdos 

não oralizados.  

Para Farias (2016), assim como a maioria dos professores ouvintes tem a Língua 

Portuguesa (LP) como língua materna, a maioria Surda tem a Libras, como língua 

materna. Há também a professora Surda que tem a LP como língua materna, porque os 

pais são ouvintes e professora ouvinte que têm a Libras como língua materna porque 

seus pais são Surdos (neste caso ela é denominada CODA). 
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Defendendo a quebra do paradigma da surdez como patologia, a autora sustenta 

a abertura de um campo epistemológico de Estudos Surdos que recoloque a surdez e os 

Surdos dentro dos Estudos Culturais, para se evitar o que ainda acontece nos espaços da 

Universidade, onde algumas práticas preconceituosas se processam pelos olhares 

estigmatizados sobre os Surdos. O alerta baseia-se no desabafo de uma professora Surda 

que defendeu o direito de outra Surda, também professora, cursar o Mestrado. No 

depoimento, a professora Surda relatou que a surdez de sua amiga foi colocada em 

dúvida quando a pessoa da Pós-Graduação, além de bater palmas próximo ao ouvido 

dela, questionava se ela sabia ler.  

Reconhecendo que a legitimação cultural Surda e suas múltiplas identidades 

ainda são subvalorizadas e, por vezes, desconsideradas nos espaços hegemonicamente 

ouvintistas, os saberes culturais e o processo de identidade de professores Surdos e 

ouvintes estão intrinsecamente envoltos em uma teia de conhecimento, a despeito dos 

conflitos presentes no dia-a-dia da prática docente em “tentativa de buscar compreensão 

da lógica do outro”, ou seja, dos próprios envolvidos no processo, enquanto “colegas 

surdos e ouvintes” (FARIAS, 2016, p. 64). 

 Há vários depoimentos dos Surdos manauenses, egressos do Letras-Libras, 

questionando a “relação de poder”, Farias (2016), quando da elaboração de um sinal 

novo a ser incorporado pela comunidade Surda. Há aqueles que discordam de somente 

os Surdos renomados terem prerrogativa da elaboração de novos sinais. Há também 

quem rejeita os sinais elaborados em outras regiões do país, que devem ser incorporados 

mesmo estando aquém da realidade local. Exemplo disso, no dizer de um Surdo de 

Manaus, são os sinais elaborados na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

que foram incorporados pela comunidade Surda manauense. Outrossim, há os Surdos 

oralizados, do Brasil que gostam de usar sinais com referência da Língua Portuguesa, 

mas o grupo Surdo não oralizado não concorda com esse empréstimo.  

Para a autora, essa mesma necessidade comunicativa levou à criação do 

Gestuno, uma “língua veicular”, que é utilizada quando Surdos de outros países se 

encontram em Congressos Internacionais, Jogos Mundiais, Conferências de Surdos etc. 

Nesse sentido, essa língua inventada pela Federação Mundial de Surdos, em 1951, foi 

remodelada em 1973, com a publicação de um livro com 1500 sinais.  
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 Esse processo implica, segundo Farias (2016), pensar em política linguística e na 

normatização para o Ensino Superior de modo que professoras e professores Surdos 

consigam interagir em sua própria língua. Isso certamente asseguraria a valorização da 

língua na prática pedagógica, ressignificando o modo de ensinar e de aprender.  

 

 HOLLOSI, PROFESSOR SURDO EM ESCOLA BILÍNGUE 

   

Em Hollosi (2019), há o entendimento de que as buscas da superação das 

barreiras e das dificuldades, aliada “às experiências lúdicas, encontram sentido para a 

aprendizagem” compartilhada. Baseando-se na fundamentação sócio-histórico-cultural, 

proposta por Vygotsky, Hollosi (2019) acredita que a construção linguística negociada 

por meio do compartilhamento com os seus pares abrirá caminhos para o 

desenvolvimento cognitivo ser realidade. 

Observamos que a pesquisa, de Hollosi (2019) diz respeito à prática de ensino e 

não à identidade em si, propriamente dita. Nesse sentido, a identidade está posta aqui 

para (re) significar a prática pedagógica do professor Surdo, por meio de suas ações, 

para a formação dos estudantes Surdos. 

 Compreendemos que a intervenção do professor Surdo se torna necessária para a 

aprendizagem, o diálogo e as ações que, no convívio com os estudantes, permitem 

interação para modificar o conhecimento e construção de saberes coletivo. Nesse 

sentido, segundo Hollosi (2019), “para que tenha intencionalidade didática, o professor 

tem de criar e organizar um meio no qual serão desenvolvidas situações que têm o 

potencial de provocar aprendizagens”. Observamos que, fortemente marcada, a 

potencialidade de criar e recriar aprendizagem em provocações reflexíveis, se manifesta 

como desenvolvimento.  

Assim como isso se reproduz na sala de aula, onde laços de vivências são (re) 

criados por meio da prática de ensino que melhor atenda a realidade cultural dos 

estudantes Surdos, também a “representação do professor Surdo aparece nesse momento 

a finalidade de adaptar ao aluno Surdo a identidade por meios dos aspectos 

sociolinguísticos viventes na semelhança entre os sujeitos” (HOLLOSI, 2019, p. 89). 
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Quando isso acontece, a percepção de mundo se amplia entre os estudantes e 

professores de modo a valorar a cultura Surda. 

 

 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E CORRELAÇÕES DE IMPORTANCIA 

 

Consideramos oportunas as teorias trazidas sobre o professor Surdo, em prática 

pedagógica como desafios educativos, mas a nosso ver acreditamos haverem outros 

espaços de ensino onde os profissionais Surdos se encontram em modulações e que 

precisam ser apresentados.  

Apresentamos, na esquematização, a seguir, em modulações, como as práticas 

pedagógicas, de Surdo@s Professores, estão postas na realidade brasileira. 
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 ESQUEMATIZAÇÕES 19  

PROFESSORES SURDOS EM MODULAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 

 

 A prática pedagógica apresenta os seus desafios 
por meio dos conteúdos, reconhecimento 

cultural, formação continuada e a subjetividade 
em jogo de modo a seguir padrões ou questionar 

realidade impostas; 

 A velha mentalidade da perfeição do professor 
era a condição necessária, à época, para atender 

ouvintes, falantes, enquanto os Surdos, em 
processo histórico e social, eram considerados 

como pessoas fora da normalidade e da perfeição 
educativa. Abordando o contexto de interação do 

“eu e a sociedade”. 

 Alguns professores tendem a agir de forma 
colonial em seu processo de ensino quando estão 

submetidos à ótica cultural ouvinte. 

 Embora tenha passado em concurso público, 
como professor, uns nunca assumiram uma sala 
de aula, sendo transferidos para outra repartição 

educativa. Isso se dá pelo descrédito ou 
direcionar somente para o ensino de Libras. 

Essas condições são formas demonstradas pelo 
tratamento oferecido pelas autoridades 

governamentais. 

Professores Surdos em 
Modulações: 
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Considerando que a educação é uma prática social, o desempenho dos 

professores Surdos, em sua prática pedagógica, vai sendo processado por meio de 

conteúdos que sempre visam o reconhecimento cultural-linguístico para a formação 

continuada, que é indispensável ao questionamento da realidade impostas seja no 

âmbito institucional e/ou curricular educativo. Sendo assim, diante das condições de 

ensino já postas, professores Surdos precisam assegurar sua autonomia para moldar a 

realidade no contexto em que se encontram inseridos. 

 Não podemos negar a importância dos movimentos sociais Surdos em prol da 

educação dos Surdos, que, juntamente com o disponibilizado na Lei 10.436 de 2002 e 

no Decreto 6.625 de 2005, oportunizaram o ingresso de professores Surdos para 

exercerem a função na prática de ensino. Porém, as modulações para uma nova 

realidade são notórias, ou seja, as condições de professores já estão postas na sociedade, 

porém, a questão é quem ensina e para quem ensina. Isso é o que deve ser questionado, 

em razão das exigências de mercado de trabalho para a educação. 

 Professores Surdos não estão atuando de forma conjunta institucionalmente, 

mas, em vista das distâncias entre promessa e realidade, apenas seguindo nas condições 

que lhe são ofertadas, de quem ensina somente Libras ou deve lecionar em instituições 

educativas de Surdos.  

 Submeter-se à ordem institucional ou àquela advinda do sistema educacional faz 

alguns professores agirem de forma passiva ou até mesmo colonial sobre a autonomia 

de si mesmo, ou seja, a autoconsciência é apenas reprodutora daquelas condicionantes 

da velha mentalidade sobre os Surdos. Assim, há aqui a necessidade de readequação da 

prática do professor Surdo para contemplar o entendimento aos estudantes e isso se dá 

nas modulações de resistência de si próprio, de modo a permanecer institucionalmente. 

Embora possamos considerar a realidade de professores Surdos em espaço 

educativo, devemos ter um olhar crítico sobre a atenção prestada aos aprovados em 

concursos públicos porque a prática do poder que constitui a educação, nesse contexto 

seletivo, não atua com isonomia na distribuição igualitária para o exercício da função. 

Muitos Surdos aprovados nunca assumiram uma sala de aula, pois foram transferidos 

para outra repartição educativa. Isso se dá ou pelo descrédito ou para direcioná-los 

somente ao ensino de Libras. Atitudes, dessa natureza, são segregacionistas, desumanas 
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e reacionárias. Por isso, envidamos esforços, neste estudo, em defesa do 

reconhecimento de uma nova categoria de trabalho para os professores Surdos não 

serem alocados para aquelas atividades subvalorizadas pelas imposições da gestão que 

opera, nestes territórios educativos. 

Auferir a importância do professor Surdo só no aspecto linguístico de ensino, da 

Libras e de identificações aos estudantes Surdos pelo que ensina significa expressar um 

julgamento reducionista, pois o professor Surdo é a representação de si no seu modo de 

se relacionar com o outro no contexto cultural e linguístico em que está inserido. Nessa 

direção, pela experiência e pela transgressão pedagógica, a identidade aparece como 

identificação aos estudantes Surdos. Mas fica a pergunta: como desenvolver a 

identificação com os estudantes ouvintes? Essa abrangência que precisa ser manifesta, 

não somente apela questão da identidade Surdo com Surdo, mas também pelo 

compartilhamento linguístico e de saberes, de modo que os estudantes ouvintes possam 

aderir a essas condicionantes no processo de ensino-aprendizagem enquanto 

apropriação linguística da Libras. 

O simbolismo do termo “professor”, ou melhor dizendo, desse substantivo, já 

está historicamente constituído nesse processo pedagógico por séculos. Por isso, nossas 

reflexões são colocadas no sentido de transformação para uma nova realidade cultural-

linguística dos Surdos, em resistência às condicionantes excludentes. O grande 

problema está em não se questionar o real valor da dignidade do trabalho a ser exercido 

e do reconhecimento mais abrangente de/do ensino e de/das instituições nesse processo.  

Diante do que pressupõe a Carta Magna Brasileira, de 1988, no Título II, 

Capítulo 1, em seu “Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza”, consideramos ser de direito, enquanto brasileiros e de fato, enquanto 

trabalhadores, a busca da (re) significação do professor Surdo para sair dessas 

condicionantes em processo de transição para nova perspectiva que vamos considerar 

como a categoria de Surd@s Professores, por meio de uma nova ótica.  

A fim de trazer melhor compreensão reproduzimos, na esquematização a seguir, 

as questões elencadas neste espaço: 
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 ESQUEMATIZAÇÃO 20 

SURD@S PROFESSORES EM CONSTATAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 

Surd@s Professores 

em Constatação 
 

 A Prática Pedagógica é fundamental na política 
cultural de modo a valorar as Identidades de 

Surd@s Professores e Linguísticas, nos direitos 
de atuações pelo Trabalho em espaços 

educativos; 

 Em busca de dignidade e reconhecimento por 
meio do trabalho que exerce; 

 Superar as modulações de professores Surdos, 
mas considerar as Categorias de Surd@s 

Professores; 

 Surd@s Professores em Constatação, mas que 
ainda não está em Legitimidade enquanto 

categoria de Trabalho; 

 Surd@s Professores em Perspectiva de análise 
de Sujeito e Indivíduo no âmbito educativo; 



425  

Querermos ir além das ações pedagógicas no sentido de compreender a categoria 

de Surd@s Professores nos diversos espaços de ensino de modo a contextualizar as 

identidades enquanto categoria de reconhecimento por meio de trabalho valorativo em 

diversas disciplinas e espaços educativos. Ou seja, não queremos tratar a instituição em 

si, mas a personificação e presentificação de Surd@s Professores, em vários ambientes 

de ensino. 

Pretendemos considerar não apenas Surdos como um contínuo processo daquela 

condicionante substantivada já posta de professor, ou seja, “professores” Surdos, 

massim trilhar o caminho inverso, em que Surdos em seu percurso histórico, por meio 

do gênero, do contexto político, econômico, social e cultural, estão engendrados nas 

relações para além daquelas condições biográficas.  

Assim, consideramos Surd@s em itinerário para além da autobiografia, 

incluindo todos os valores enquanto instância social-linguística, dentro do processo de 

categoria, uma vez que a realidade permite a percepção de mundo do seu entorno para a 

dimensão da consciência e/ou manutenção do controle social no contexto educativo em 

que se encontram. 

Superar as modulações de professores Surdos traz por objetivo considerar as 

Categorias de Surd@s Professores, na busca da dignidade e do reconhecimento por 

meio do trabalho que exercem. Portanto, a prática pedagógica é fundamental na política-

cultural de modo a valorar as Identidades nos direitos de atuações pelo trabalho em 

espaços educativos. 

O contributo da Categoria de Surd@s Professores significa ampliação entender 

que não existe homogeneidade ou apenas a condição biográfica de narrar, pois pelas 

estratificações sociais perpassam diversos pontos de partida e de itinerário. A ampliação 

desse olhar permite expandir a questão para uma ampla discussão, de modo que o 

Indivíduo/Sujeito seja compreendido em perspectiva de estudo, em fluxo histórico 

estrutural e conjuntural.  

 Portanto, torna-se imprescindível uma abordagem para além da alienação da 

condição humana, no sentido de se pensar as identidades de Surd@s Professores 

enquanto categoria de trabalho, em sala de aula, em processo pedagógico 

compartilhado. Essa abordagem deve ocorrer de forma colaborativa e transformadora, 
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em que haja ação-recepção, de saberes, em consonância com um processo de 

aprendizagem libertária e libertadora, gerando condições oportunas para engajamento e 

salto significativo na realidade educativa.  

As contradições se manifestam à medida que conseguimos pontuar a não 

expansão da condição humana, enquanto Surd@s Professores, de forma plena e 

considerando a contemplação pelo seu trabalho educativo. 

Surd@s Professores, enquanto Indivíduos/Sujeitos, são um fato, porém  

ainda não em Legitimidade enquanto categoria de trabalho. Esse é um processo, vale 

ressaltar, que necessita expandir e racionalizar os mecanismos e dimensões da 

consciência do seu entorno de modo que a relação de atores sociais seja diagnosticada 

do seu entorno para uma potência significativa em territorialização político-cultural-

linguística de seu tempo.  

Assim, para identificarmos os atores educativos Surd@s Professores enquanto 

categoria pelo trabalho buscando compreender o contexto da inserção desses atores para 

trazer contribuições à legitimação da categoria Surd@s Professores. Assim, é de grande 

valia toda reciclagem de conhecimento para a compreensão dos papéis desenvolvidos 

pelos Indivíduos/Sujeitos, nos espaços educativos em questão. 
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10. CATEGORIAS DE IDENTIDADES DE SURD@S PROFESSORES 
PELO TRABALHO EDUCATIVO 

 

Nesse capítulo nos possibilita trazer interpretações sobre as diversas categorias 

de identidades como subsídios à ressignificação do nosso objeto de estudo, Surd@s 

Professores, pelo trabalho, em entrelaçamento da Linguística Aplicada no âmbito 

educativo onde se encontram esses atores. No dizer de Liberali (2018, p. 25), “uma ação 

consciente realizada pelo professor, que busca compreender o seu próprio pensamento, 

sua ação e suas consequências”.  

Portanto, a construção das identidades de trabalhadores, Surd@s Professores, 

enquanto categoria se faz presente e se soma ao papel desempenhado pelos 

Indivíduos/Sujeitos interligados a diversos elos educativos e linguísticos. Como bem 

expressa Liberali (2018, p. 16), “diferentes áreas do conhecimento para observação de 

como a linguagem realiza/medeia tais ações. Além disso, almeja transformações, por 

meio da linguagem, das condições de injustiças dentro das quais os sujeitos circulam”. 

  Pois, para constituir novas possibilidades de mundo pelo que tem demonstrado 

os escritos que tratam de identidades, há que se perceber que o próprio conceito 

Identidade não é progressista, linear, positivista e não está sob a égide do perfeito-

positivo.  

 Destarte, a identidade ora se apresenta como eixo: sincrônico: “ligado a um 

contexto de ação e a uma definição de situação, em um espaço dado, culturalmente 

marcado”, ora como eixo diacrônico: “ligado a uma trajetória subjetiva e uma 

interpretação da história pessoal, socialmente construída” (DUBAR, 2005, p. XX). 

Desta forma podemos identificar quem são esses atores para compreender que não há 

um único modelo de identidade porque sua construção vai depender do contexto e o 

percurso em que os Indivíduos/Sujeitos estão inseridos. 

Por isso a nossa intenção está em apresentar as afirmações/contradições que o 

termo requer no sentido de empreender denúncias contra o discurso e a mentalidade que 

intenta, de forma perceptível ou “imperceptível”, encalacrar negacionismos, 

manipulação e alienação sobre a identidade do Indivíduo/Sujeito Surd@s Professores, 

enquanto categoria pelo e para o trabalho educativo. 
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Portanto, trazemos em destaque que não existe definição única de identidade, 

pois cada processo e contexto de Indivíduo/Sujeito vai engendrando categorias como 

forma de abarcar as distintas realidades desses atores.  

Assim, para a elaboração conceitual de Identidade, enquanto categoria, como 

engajamento estrutural e conjuntural, modeladora da realidade que está posta, 

consideramos ser oportuno, apresentar, a seguir, as diversas abordagens e as 

justificativas, em cada uma delas, sobre as identidades de Surd@s Professores, não 

somente para compreendê-las, mas também, para trazer maior consciência ao engendro 

de uma Nova Categoria pelo Trabalho de Surd@s Professores.  

Vejamos, então, como estão postas as diferentes abordagens de identidades de 

Surd@s Professores, tanto na esquematização abaixo como nas explicações que se 

seguiram, posteriormente. 
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 Esquematização 21 A 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 
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 Esquematização 21 B 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 
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 Esquematização 21 C 

 
    Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2022. 
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Na esquematização mencionada, vamos perceber a questão dialética que envolve 

Indivíduo/Sujeito em processo de suas configurações sócio-educativa em conflito de 

afirmação para despertar as suas persolnalidades enquanto perfil de trabalhadores,  

 Ademais, para refinarmos o entendimento mostraremos as Identidades em 

Categorias por meio dos Indivíduos, Surd@s Professores, para em seguida 

compreendermos como se processou o embate (conflito, mediação, afirmação), em 

constatação, para a configuração das Identidades dos Indivíduos aos Sujeitos.  

   

 INDIVÍDUOS SURD@S PROFESSORES 

 

 Surd@s Professores: Identidade Manipulada. Quando é obrigado a seguir um 

paradigma que não permite agir livremente, por estar associado ao "perfil" de 

professor em expectativas normativas, excludentes e que reduz as liberdades. Nesse 

sentido, Surd@s Professores não podem ocultar sua identidade linguística nem se 

deixar manipular por conteúdos díspares da diversidade cultural e linguística aos 

estudantes (GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidade Deteriorada. Do ponto de vista social a 

Identidade pode estar colocada sob o viés da deterioração quando subjugada pelo 

olhar distorcido e preconceituoso dos considerados “normais” que vême o 

Sujeito/Indivíduo sob o viés do “incapaz” (GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidade Estigmatizada. Estabelece a relação do estigma 

com a questão do desvio social no sentido de considerar a presentificação de 

Surd@s Professores como o não enquadramento no conjunto de formação 

educativa. Portanto um atributo que estigmatiza pode afirmar a “normalidade” de 

outra pessoa (GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidade Desacreditada. Em discrepância social, 

infelizmente, tende em afastar o Indivíduo da sociedade e de si mesmo de tal modo 
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que, por conta disso, o Indivíduo acaba por ser uma pessoa desacreditada frente a 

um mundo que não é receptivo. Portanto, há uma discrepância entre a identidade 

social real que reflete no âmbito educativo (GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidade em Invisibilidade. O que parece um paradoxo, 

Identidade e Invisibilidade, na verdade é real, pois, é justamente nestas 

condicionantes que os Indivíduos Surd@s Professores se encontram quando a 

formação, para o exercício da atividade educativa, não é considerada. Ainda que, 

integrados, socialmente, esses Indivíduos não se encontram, incluídos, 

efetivamente. Daí, a invisibilidade. Ou seja, mesmo coma biografia de vida e 

formação, eles não têm a visibilidade para o exercício do trabalho educativo 

(GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidade Encobertada. Indivíduo, tende a ocultar 

informações importantes de si mesmo, ou seja, pela pessoa que o possui. Mantem 

segredo por medo de ser estigmatizado sob a ótica social. Pois, ao se revelar, ao se 

expor se sentirá culpado por não ter se expressado de forma antecipada. Nestes 

casos, são reféns e se inclinam para as normas burocráticas e institucionais, pois, 

exercem a função de instrutor, quando na verdade, deveria exercer a função de 

professor (GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidade em Ambivalência. O caráter da Identidade em 

Ambivalência possui dois aspectos muito diferentes, ou seja, valores opostos e/ou 

dois sentimentos em pontos de vista opostos: o Indivíduo nasceu Surdo ou em 

percurso de vida ficou Surdo ou é um Surdo Implantado, com isso o Indivíduo têm 

consciência ou não de se ver como Surdo. Porém, não se assume como Surdo para 

as práticas educativas nos moldes da identidade e cultura Surda. Apesar de, no 

âmbito biológico, Ser Surdo, ao exercer a função de professor, atua para a cultura 

nos moldes ouvintes e se assume como tal não se preocupando com outros 

territórios educativos (GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidade em Alinhamento Exogrupais. Quando não há 

um reconhecimento cultural-linguístico pelos próprios Surdos em pertencimento. 



434  

Neste caso, Surd@s Professores como Indivíduos estigmatizados, se veem 

presentes entre grupo de ouvintes, em reuniões, entidades educativas, mas a escolha 

realizada não é um ato político, como no caso da Identidade em Alinhamentos 

Intragrupais, em que o Indivíduo se veja como um ser “humano completo”, 

“normal”, de modo a querer preencher os padrões comuns. Ou seja, quando os seus 

esforços demonstram que está querendo negar a sua diferença, acreditando estar 

livre e que pode vencer suas dificuldades facilmente (GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidades Nós-Eu. A identidade Nós está relacionada ao 

social enquanto o Eu em caráter individual. Esses dois termos formam, assim, uma 

justaposição do Indivíduo nas relações sociais. Esse perfil político significa 

transformar a realidade em equilíbrio Nós-EU, em superação à oposição entre 

“indivíduo” e “sociedade”, mas de forma coletiva da dominação, do Nós, para 

normas individualizada do EU para uma nova organização social. Desse modo, 

transportando para a realidade educativa, Surd@s Professores buscam relacionar-se 

com o social para uma justaposição de seus direitos pelo território educativo 

(ELIAS, 1994); 

 

 Surd@s Professores: Identidades Desinstitucionalizada. A expressão 

desinstitucionalização tem um alcance que, além da “perda de domínio” das 

instituições sobre a vida educativa, Surd@s Professores, também, são atingidos 

pelos descréditos e, desse modo “a produção das normas passou para o lado da 

subjetividade”. Nessa direção, a crise das instituições decorreria diretamente ao 

esfacelamento ou desaparecimento das crenças coletivas, ou seja, Surd@s 

Professores desinstitucionalizado pela não coletividade e por conta da regulação 

que implicam essas crenças coletivas que são mantidas pelas instituições jurídicas. 

Então é a anomia jurídica que triunfa com o seu cortejo de conflitos coletivos de 

modo a substituir para a individualidade integrada aos valores da sociedade 

enquanto Indivíduos (DUBAR, 2005; 2009); 

 

 Surd@s Professores: Identidades em Perda do Vínculo Social. Trata-se de uma 

verdadeira crise do vínculo social de modo que Surd@s Professores, estão nas 

ascensões de incivilidades, ou seja, uma verdadeira crise dos mecanismos sociais 
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do autocontrole e do respeito mútuo, uma crise do vínculo civil. Nesse sentido, há 

nessas condicionantes uma ameaça, geradora de um sentimento de insegurança para 

si, mas também para o corpo social enquanto identidade social nos Indivíduos 

(DUBAR; 2005, 2009; GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidades Silenciadas. Pode até parecer paradoxal 

abordar Identidades Silenciadas em um estudo onde o universo Surdo, está em 

evidência. Porém, o termo “Silenciado” não faz referência ao silencio, presumido, 

de que os sinalário Surdo não emitem som, devido o seu aporte cultural, mas 

destacar um silenciamento  advindo de cima para baixo, evocando uma espécie de 

amordaçamento linguístico que foi imposto sobre Surd@s Professores, um 

deslocamento de sua Identidade em “silenciamento e empobrecimento de sua 

subjetividade”,  silenciando as “vozes Surdas”, no tocante a invocarem seus 

espaços, de direito (CARACINI, 2019; FARRAZI JUNIOR, 2014); 

 

 Surd@s Professores: Identidades Colonizadas. Diz respeito aos efeitos políticos, 

sociais e literários sobre a Identidade Surda em processo de colonização cultural 

quando o modelo pedagógico, o currículo e a estrutura, escolares, estão voltados à 

cultural oralista, sem adequação ao aporte cultural Surdo. Em ambiente educativo 

apropriado pelo colonialismo, em sentido de superioridade cultural, estruturalmente 

desconexo da realidade cultural Surda, Surd@s Professores são condicionados a 

seguir o modelo educativo oral herdado, da cultura colonizadora, mesmo que esteja 

em desnivelamento cultural. Exemplo da configuração do alinhamento das carteiras 

onde os estudantes se sentam enfileirados, entre outras (BAUMAN, 2005; HALL, 

2009); 

 

 Sud@s Professores: Identidades Subalternas Esta abordagem diz respeito 

às estratégias que intentam a fixar por meio de práticas excludentes a Identidade do 

Outro (Surd@s Professores) em processo de subordinação onde são relegadas a um 

processo de marginalização, relativizando a Identidade Subalterna (GOFFMAN, 

1963; HALL, 2009);  
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 Surd@s Professores: Identidades Ameaçadas As ameaças são produzidas 

no sentido de desqualificar o Outro. Defendem a ideia de que a surdez foi 

construída e retratam Surd@s Professores como inaptos e impossibilitados de 

atuarem. Por meio de estratégias ardilosas nega-lhes o direito de ser e de possuir. 

Diante da formação conservadora que carregam, esses arautos da hipocrisia teórica 

acabam descaracterizando socialmente as potencialidades cognitivas, de Surd@s 

Professores (GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidade Submissa. A ação cria, inicialmente, a 

desarmonia nas relações sociais estabelecidas, ou seja, a instituição enquanto 

“normativa educativa”, condiciona Surd@s Professores para a ordem, ou seja, 

àquela que se submete, não aquele que discorda. Assim, Surd@s Professores que 

são oralizados, mas que necessitam da presença de intérpretes para a mediação 

linguística, temem em reivindicar o que lhe é de direito e de fato, sendo assim, 

ficam submissos às condições precárias institucionais ou até mesmo o descaso no 

atendimento linguístico. Portanto, com receio de perderem o emprego se submetem 

às condições reais (GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidade Decapitada. Tem sua trajetória de vida, porém o 

sistema “normativo”, burocrático não oportunizou Surd@s Professores pelo 

trabalho, de modo que não houvesse reconhecimento e nem aceitação no âmbito 

educativo. Desta forma, embora o corpo esteja presente, fisicamente, o 

reconhecimento e a autonomia não são considerados, daí o termo decapitada; 

 

 Surd@s Professores: Fronteiras entre a Identidade Pessoal e Social. A 

identidade pessoal, assim como a identidade social, estabelece uma separação, uma 

fronteira no mundo individual das outras pessoas. A divisão ocorre, em primeiro 

lugar, entre os que conhecem e os que não conhecem. Os que conhecem são aqueles 

que têm uma identificação pessoal do Indivíduo, mas que só precisam vê-lo. Os que 

não conhecem são aqueles para quem o Indivíduo Surdo é um perfeito estranho, 

alguém cuja biografia pessoal não foi iniciada e nem registrada pela ótica dos 

“normativos” (ELIAS, 1994; GOFFMAN, 1963); 
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 Surd@s Professores: Identidades Encapsulada. Onde as determinações 

acontecem em sentido de segregar e culpabilizar, Surd@s Professores, pelo seu 

próprio fracasso cultural linguístico impondo-lhes uma Identidade Encapsulada 

pelo medo. Carregam em seu interior o seu transtorno de não normatização o que se 

subentende estar em espaço existencial exógeno, ou seja, aquele que não é o seu 

(GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidades Preteridas. Em processo seletivo ou de 

concorrência em perfil de professor, essa prática de desprezo e de rejeição é onde as 

Identidades Preteridas se encontram, ou seja, excluídas da atuação em prática de 

ensino em instituições educativas onde ocorrem comportamentos impregnados de 

preconceitos, bem como pelas exigências ostensivas em termos de qualificação 

feita pelo sistema produtivo, que nortearam as políticas públicas para os Surdos em 

cada período. Nesse sentido, Sur@s Professores não são bem vindos, mesmo antes 

de estarem lá, são estigmatizados e impedidos em sua visibilidade, enquanto 

Indivíduo/Sujeito; 

 
 Surd@s Professores: Identidades em Deficiências. Estigmas que operam 

influenciados pelo preconceito concebido sob o viés da (D) eficiência, 

principalmente, sob o olhar da (IN) capacidade do Outro que se interpõem sobre 

Surd@s Professores, como obstáculo à sua prática (GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidades em Ensino de Escola Bilíngue para Surdos. 

Ainda é muito forte a presença do professor ouvinte em espaço escolar bilíngue 

para Surdos onde o currículo a ser seguido, com frequência, vem disponibilizado 

em verticalidade e as ferramentas operadas em descompasso cultural linguístico. 

Ainda persiste essa interpretação distorcida sobre a prática Surda, mesmo com o 

aumento, significativo, de Surdos com titulações diversas (graduação, 

Especialização, Mestrado, Doutorado, etc.). Daí a necessidade de se reformular 

esses conceitos, em consonância com a realidade atual para se pensar Surd@s 

Professores, nestes espaços educativos;  
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 Surd@s Professores: Identidade do Trabalho em Crise. Considerar Surd@s 

Professores no seu processo de trabalho por meio do ensino, significa articular 

aspectos linguísticos com a prática pedagógica. Porém, dada as relações 

profissionais, estamos nos referindo a convivência de trabalho entre os próprios 

profissionais, sejam Surd@s Professores oralizados e/ou Sinalizados, outros 

ouvintes, e de outras categorias.  Partindo da dinâmica do capitalismo como 

“destruição criadora” e “processo de racionalização”; o emprego torna-se 

desestruturado a mediada que umas dessas três engrenagens (trabalho, emprego, 

relações profissionais) são interrompidas pela não aceitação do Indivíduo/Sujeito 

no ingresso ao trabalho educativo (DUBAR, 2005, 2009); 

 

 Surd@s Professores: Identidades Capacitistas. Capacitismo infere uma ação 

negacionista contra as pessoas Surdas, dessa forma, contra a categoria de Surd@s 

Professores por conta do olhar direcionado a eles e, ao mesmo tempo, por 

desacreditarem na capacidade desses trabalhadores exercerem a função educativa 

pelo trabalho ou que eles seriam inferiores àqueles modelos de padrões sociais 

(GOFFMAN, 1963; MELLO, 2014, 2016).  

 

 SURD@S PROFESSORES EM EMBATES: “TRANSIÇÃO” DO 

INDIVÍDUO AO SUJEITO 

 

 Surd@s Professores: Identidade Intercultural: É a ação consciente na atuação 

da prática de ensino por meio do trabalho, relacionada com outras atividades 

culturais, como a arte, a educação, a pesquisa e as questões sociais de modo que a 

identidade intercultural como Indivíduo/Sujeito transformador de consciência em 

aspecto linguístico esteja conectada com a realidade das relações humanas (SILVA, 

2009); 

 

 Surd@s Professores: Identidade do Trabalho Feminino. Refletir sobre o papel 

das mulheres, Surd@s Professores, como força de trabalho remunerado pela 

atuação educativa, seja diante da integração econômica, social e cultural, 
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segmentação do mercado de trabalho por gênero, que se aproveita de condições 

sociais específicas da mulher para aumentar a produtividade, seja diante das 

condições salariais e o porcentual a ganhar novos espaços em território de ensino 

(CASTELLS, 2018); 

 

 Surd@s Professores: Identidade do Trabalho Masculino. Reconhecer o gênero 

não somente pela questão da masculinidade, mas em inserção pela atuação de 

trabalho como referência, sócio educativo, caso do ensino infantil, onde prevalece 

certa “insegurança” quando se pensa a presença masculina com as crianças. 

Surd@s Professores, no masculino nesse espaço educativo, “são estigmatizados” 

(APPLE, 1995; BOGO, 2010; CASTELLS, 2018; GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidade por meio da Transversalidade em Repertório 

Linguístico Cultural.  Interligar o conhecimento com a realidade de vida e os 

repertórios linguísticos dentro e fora das instituições educativas. Ações pedagógicas 

que vão além das disciplinas, em múltiplas dimensões, de modo que Surd@s 

Professores sejam valorizados em seus trabalhos e nas práticas-ações educativas 

(SWIDLER [1986; 2001]; CARVALHO, 2010; LIBERALI; MEGALE, 2020, 

SOUZA, 2018); 

 

 Surd@s Professores: Identidade por meio da Transdisciplinaridade. 

Reconhecimento do seu trabalho não somente em uma disciplina isolada, mas pela 

qualidade perpassando entre disciplinas e conteúdos, para fugir a divisão artificial 

do conteúdo e expandir a aquisição de conhecimentos de forma entrelaçada 

(CELENI, 1998; EVENSEN, 1998; LOPES, 1998; SIGNORINI, 1998);  

 

 Surd@s Professores: Identidade por meio da Multidisciplinaridade. Considerar 

a autonomia da identidade de Surd@s Professores em processo Multidisciplinar é 

reconhecer que embora não haja articulação entre os diferentes pontos de vistas e 

que sua cultura e os seus saberes sejam diferentes dos demais envolvidos, nesse 
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processo, suas contribuições devem ser levadas em consideração, assim como o 

parecer de todos os demais, chamada a opinar e participar (CUNHA JÚNIOR, 

2020); 

 

 Surd@s Professores: Identidade por meio da Interdisciplinariedade. Nesse 

contexto há que se considerar a importância e contribuições de Surd@s Professores 

em processo interdisciplinar em compartilhar saberes, auxiliar e desenvolver 

conhecimentos, despertar o pensamento crítico dos estudantes, desenvolver 

habilidades em solucionar problemas inerentes a cada etapa do processo de ensino 

aprendizagem, etc; (REZENDE, 2007); 

 

 Surd@s Professores: Identidade Pessoal. O grande problema dessa Identidade 

está em considerar uma unicidade, que pode desempenhar um papel estruturado, 

rotineiro e padronizado na organização social. Embora haja grupos com pessoas em 

traços e percursos similares, a Identidade Pessoal faz parte da identificação 

enquanto grupo (BOGO, 2010; GOFFMAN, 1963; HALL, 2009; SILVA, 2009; 

WOODWARD, 2009); 

 

 Surd@s Professores: Identidade em Alinhamento do Eu ou Identidade 

Experimentada. Podemos compreender, essa identidade, no sentido subjetivo da 

própria situação, a continuidade e o caráter com que um Indivíduo obtém como 

resultado de suas várias experiências sociais que tem de si próprio a partir de outras 

pessoas que já construíram a sua identificação pessoal e social (GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidade em Alinhamento Grupal. Trata-se do 

Indivíduo/Sujeito estigmatizado por meio das questões institucionais, burocráticas, 

seletivas, sob a ótica da normatização, cuja situação tende a estratificar seus 

"pares". Nessa direção, Indivíduos/Sujeitos, Surd@s Professores com os aspectos 

da linguística da Libras, podem alinhar-se a um grupo. Enquanto outros, 

Indivíduos/Sujeitos, são mais estigmatizados considerados Deficientes Auditivos 

(D.A) por não usarem Libras e nem fazerem parte da comunidade Surda e, muito 



441  

menos, se considerarem ouvintes, ou seja, estão alinhados ao grupo D.A 

(GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidade Profissional. Nesse perfil de Identidade 

Profissional, podemos compreender em duas perspectivas: os que foram 

estigmatizados socialmente, historicamente e que ainda não engajaram de forma 

consciente o seu papel no âmbito do trabalho, pelo reconhecimento de sua função; 

os que se definem como não diferentes de qualquer outro ser humano, mas ao 

mesmo tempo, se acham marginalizados. Assim, em conduta pessoal, algumas 

vezes, estimulados pelo entorno, esses Indivíduos/Sujeitos tornam-se críticos da 

cena social, observadores das relações humanas, "consciente da situação", enquanto 

os “normativos” estão em pano de fundo, desse contexto. Neste caso, a extensão da 

consciência é reforçada com a presentificação crítica e contundente de Surd@s 

Professores, em especial às contingências de aceitação e de revelação para a 

sensibilidade e despertamentos  na/para função de profissional, de direito e de fato 

(DUBAR, 2005, 2009; GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidade em Alinhamentos Intragrupais. Em 

consciência com a própria realidade educacional e diante das mazelas no âmbito do 

trabalho educativo, da não valorização em sua presentificação, Surd@s Professores, 

compartilham as angustias, os problemas e, ao mesmo tempo buscam militar com 

os grupos engajados que defendem a cultura, comunidade e, mais precisamente, a 

prática educativa, como meios para retirar o estigma do atributo diferencial. 

Exemplo da Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos (FENEIS); 

Associação de Surdos de São Paulo (ASSP) e de outros estados, principalmente, a 

Associação de Professores Surdos do Estado de São Paulo (APSSP). Esses grupos 

estão com o mesmo objetivo que é melhorar a educação ou que reflete sobre ela. 

Essa independência, diante dos desdéns, em uma sociedade que rejeita, só pode ser 

pretendido por  como superação, orgulho e dignidade (GOFFMAN, 1963); 
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 Surd@s Professores: A Política de Identidade. A condição necessária para a vida 

social de um Indivíduo está em que todos os participantes compartilhem um único 

conjunto de expectativas “normativas”, sendo as normas sustentadas e incorporadas 

socialmente. Quando uma regra é quebrada e questionada surgem medidas 

restauradoras com novos atos e pautas oportunas. A política de relações de poder 

que direciona a Identidade é aquela em que a Política de Identidade está em jogo 

quando pensamos sobre a categoria Surd@s Professores. Nesses casos, ao 

redirecionar o embate permite que o eu em si mesmo, nas diferenças, busque 

discursar, defender para mostrar solução (DUBAR, 2005, 2009); 

 

 Surd@s Professores: A Identidade Social ou Status Social. A ótica social em 

mentalidade de época sobre as presentificações de Surd@s Professores em suas 

relações com a vida cotidiana e com outras pessoas permitem compreender como 

são julgadas pelos seus atributos em que “ocupa” nos espaços educativos e de 

conhecimento. Se por um lado, há re-valorização e/ou reconhecimento de Surd@s 

Professores enquanto status, por outro, as preconcepções transformam-se em 

expectativas normativas e, exigência de modo rigoroso, no que diz respeito ao perfil 

de professor (GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidades em Mediação Política. Surd@s Professores, 

em contexto histórico, como representante mediando, a política com a comunidade 

Surda na relação com os partidos políticos, que defendem a causa Surda. Há de um 

lado a representação em nome do coletivo, Sujeitos enquanto poder legítimo e força 

ativa. Por outro lado, Indivíduos em formas de representação política que estão em 

crise justamente porque não souberam resolver ou nem sequer assumir o poder 

enquanto representante, apenas reajustando a conjectura em seu tempo (DUBAR, 

2005, 2009); 

 

 Surd@s Professores: Identidades em Processo de Migração. Fazemos 

referências aos processos de Identidades em que podemos compreende três 

experiências: o multipertencimento, o desenraizamento e o dilema da naturalização. 

Nesse processo de Migração, caso Surd@s Professores estejam coniventes com o 
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modelo cultural institucional educativo e não em busca de uma transformação 

significativa, isso tende a condicioná-los, enquanto Indivíduos, àquilo que já está 

posto. Se apenas tentarem se reajustar a esse contexto, isso não deixa de ser uma 

crise de identidade, por não expandirem seu repertório cultural e linguístico. Por 

outro lado, em migração para os novos contextos educativos pela indignação com a 

exclusão relativa, que experimentam, requer, nessa direção, expandir o 

conhecimento, a cultura, aspectos linguísticos e culturais (BAUMAN, 2005; 

SILVA, HALL, WOODWARD, 2009); 

 

 Surd@s Professores: Identidades em Narrativa por meio da Identidade 

Pessoal. Surd@s Professores, em Identidade pessoal não podem romper com suas 

relações sociais, culturais, econômicas, políticas e, precisamente, educativas, mas 

articular o percurso de vida em construção de suas narrativas para a compreensão 

vital, enquanto profissional, do espaço educativo em que atua (BAUMAN, 2005; 

DUBAR, 2005, 2009; SILVA, HALL, WOODWARD, 2009); 

 

 Surd@s Professores: Identidades em Patrimônio de Vivência. Vai se 

constituindo por meio da experiência de vida nos aspectos: prático, cultural, social e 

institucional; que serviram para incorporar e agregar conhecimentos em processo de 

construção e de intercâmbio material. Neste sentido, em se tratando de espaço 

educativo atrelado à atuação de Surd@s Professores como patrimônio de 

conhecimento o Indivíduo/Sujeito internaliza recursos e práticas pedagógicas em 

mobilidade no processo de estratégias de ensino-aprendizagem em potencialidade. 

Assim temos o contributo do processo produtivo do repertório de vivências em 

translinguagem em todos os contextos linguísticos, em consonância com os 

materiais pedagógicos (MEGALE, LIBERALI, 2020);  

 

 Surd@s Professores: Estigmatizados em Fronteira Sociopsicológica. Quando os 

professores em perfil de “normal” e Surd@s Professores pela ótica estigmatizadora 

se encontram no mesmo espaço ou ambiente educativo em relações de conversa, há 
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em ambos os lados, enfrentamento direto em causa e efeito nítido do estigma. Os 

estigmatizados, Surd@s Professores, vivem em uma fronteira sociopsicológica 

como quem está “em exibição”, a impressão de que está causando para além das 

áreas de conduta que se supõe que os demais não alcançaram. Pode sentir que o 

esquema usual que utilizava para a interpretação de acontecimentos diários está 

enfraquecendo e que os menores atos podem ser avaliados (GOFFMAN, 1963);  

 

 Surd@s Professores: Consciência do EU. Embate político, linguístico e educativo 

para a valorização e superação da estigmatização, de modo a desmitificar a 

“consciência do outro” e avançar a uma nova perspectiva para Surd@s Professores, 

diante da realidade. Diante das situações sociais, o contexto de ensino é defrontado 

pelas inquietações advindas da consciência do Indivíduo/Sujeito em busca de 

afirmação e legitimidade, da sua presentificação (BOGO, 2010; ELIAS, 1994; 

GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidades Territoriais e a Comunidade Local. As 

identidades territoriais, em aspecto educativo, não induzem um padrão especifico 

de comportamento, mas de modo distinto, no que podemos compreender diversos 

contextos, como: Território Escolar Especial, Território Escolar de Inclusão, 

Território Escolar Bilíngue de/para Surdos, Território em Ensino Superior e outros 

modos para reinterpretarmos o sentimento de pertencimento a uma identidade 

cultural, comunal educativa, pelos quais são revelados e definidos interesses em 

comum ou compreensões das contradições em evidência de modo que possamos 

buscar um novo significado (CASTELLS, 2018);  

 

 Surd@s Professores: Identidades LGBTQQICAPF2K+.  Entendendo os 

significados: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queers, Questionadores, 

Intersexuais, Curiosos, Assexuais/agêneros, Pensexuais/polissexuais, Familiares e 

amigos, 2 “two spirit” (gêneros não-ocidentais), Kink (formas de excitação não-

heterossexual) e (outras opções). Nesses casos é preciso considerar o entrelaçar da 
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própria identidade enquanto pessoa a seu itinerário e em processo de resistência 

e/ou superação em espaços educativos em que esses Surd@s Professores realizam 

seu trabalho de modo a quebrar com aquela velha mentalidade conservadora. Há 

que se compreender também, que objetivo está em atuar e ser valorizado pelo 

trabalho educativo (CARVALHO; LOPES, 2013); 

 

 Surd@s Professores: Identidades em Experiência Laboral. E processo de 

formação quando precisam passar por experiências laborais, caso do próprio 

estágio, de modo a entender como se processa a teoria com a prática, uma 

reavaliação crítica da verdadeira função do estágio no ensino e da prática 

pedagógica que vem desenvolvendo. Assim, há que se considerar a importância, 

dessa ferramenta de aprendizado, não apenas como aporte para a compreensão da 

realidade educativa, mas também, aquisição da consciência para se  questionar e 

reformular a prática de ensino para à carreira educativa; 

 

 Surd@s Professores: Identidades em Múltiplas Deficiências.  Situação em 

que se encontra o Indivíduo/Sujeito, de duas ou mais deficiências primárias 

(mental, visual, auditiva, física), que são considerados abaixo da média pelo viés do 

diagnóstico médico e de mentalidade tradicional-conservadora (GOFFMAN, 1963; 

MACAHDO, 2009); 

 

 Surd@s Professores: Identidades de Deficientes Auditivos. Para área médica 

todos Surd@s Profressores são considerados deficientes auditivos à medida que 

apresentam a surdez em suas características. Porém, não são todos Surd@s 

Professores que aceitam essa nomenclatura pela atuação cultural-linguística. Nesses 

casos é oportuno destacar que embora tenham nascidos ouvintes e/ou que vieram a 

apresentar a característica de surdez, buscam compreender uma nova essência de si 

mesmo para remanejarem a sua própria prática pedagógica. Assim, em preocupação 

com a cultura Surda, buscam entender como atuar em ensino para os estudantes 

deficientes auditivos e/ou Surdos em compartilhamento dessa nova essência de si 
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mesmo, pois, não se apega mais àquela imagem de ouvinte e sim em condição de 

Surd@s Professores (MACHADO, 2009; THOMA, KRAEMER, 2009); 

 

 Surd@s Professores: Identidades de Surdocego. Ainda persiste a luta pelo 

reconhecimento do termo Surdocego, por conta das parcas legislações, vigentes. 

Nesse universo há nove formas de comunicação Surdocegueira (Libras Tátio; 

Libras em campo reduzido; Tadoma; Alfabeto Datilológico Tátil; Braille; Braille 

Tátil; Escrita “em fôrma” na palma da mão; Fala ampliada; Comunicação Social 

Háptica). Surd@s Professores, nesses espaços atuam como uma espécie de instrutor 

mediador em compartilhamento de conteúdo. Nessa direção, oportuno ressignificar 

Surd@s Professores em sua autonomia e em condição de professor no processo de 

ensino-aprendizagem (MACHADO, 2009); 

 

 Surd@s Professores: Identidades em Ensino Virtual. Em ensino virtual, 

integrado à prática docente, Surd@s Professores atuam mediando as informações 

em processo imagético, “uma pedagogia visual”, facilitando a percepção do 

conteúdo. Nesse contexto, o ensino virtual como aporte cultural linguístico Surdos 

“faz toda a diferença” (CUNHA JÚNIOR, 2017, 2020);  

 

 Surd@s Professores: Identidades em Ensino de Educação Básica. É importante 

ressaltar que, na educação básica, as principais características em formação de 

estudantes é a cidadania mediante ao desenvolvimento e a capacidade de aprender 

como aquisições necessárias para o pleno domínio da leitura, da escrita, do cálculo 

e, sobretudo, valores fundamentais, em consonância com a realidade social, para a 

consciência humana. Neste sentido, tendo como base a educação escolar e o 

professor como eixo central e patrimonial na vida dos estudantes a presença de 

Surd@s Professores em trabalho escolar e em socialização linguística e educativa 

permite, além de identificar os contextos ou até mesmo em disciplinas como 

também, a possibilidade para uma mobilidade linguística (CUNHA JÚNIOR, 

2017); 
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 Surd@s Professores: Identidades em Ensino Superior. A função de Surd@s 

Professores, aos estudantes visa dar o aprimoramento ao educando como pessoa 

humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e 

do pensamento crítico na própria realidade cotidiana. Assim, como o Ensino 

Superior é considerado o nível mais elevado no processo de ensino para a formação 

devemos refletir Surd@s Professores nessas atuações por meio de suas aplicações 

linguísticas, em sala de aula, para se entender como ocorre  não só o processo de 

afirmação das identidades, mas também, de reconhecimento, enquanto trabalho e de 

presentificação em atuação de ensino em mobilidade linguística (CUNHA 

JÚNIOR, 2017, 2020; REIS, 2015); 

 

 Surd@s Professores: Identidades em Crise do Militantismo. Estas Identidades 

se manifestam quando o “representante” nem sempre faz valer a legitimidade da 

causa e acaba não assegurando as pautas defendidas em manifesto ao processo 

educativo. O grave problema, dessa Identidade, está na excessiva presença apenas 

de adeptos, e/ou seguidores, os filiados, ou seja, defende os preceitos da existência 

de uma organização ou tem simpatia por certa ideia e/ou por certos preceitos 

morais, mas, na prática, não estão verdadeiramente, militando, engajados pela causa 

educativa, mas apenas em postura de admirações, Essa é a diferença entre Filiação 

e Militância (DUBAR, 2005, 2009); 

 

 Surd@s Professores: Identidades em Representação Partidária. Diz respeitos 

ao engajamento em partido político, ou em uma associação ligada a ele que 

constitui a maneira legítima de lutar para fazer triunfar ideias, ou um projeto 

educativo, de poder e ao mesmo tempo, “representar” agrupamentos de base. 

Porém, há que se ter o cuidado com a representação que tende a 

manutenção/manipulação do sistema educativo para fins eleitorais e de seduções 

políticas, sem de fato atender as demandas da pauta educativa de Surd@s 

Professores. Assim, a “representação” está inclusa no partido, mas não se desdobra 

para atender a realidade educativa (DUBAR, 2005, 2009); 
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 Surd@s Professores: Identidades com Implantes Cocleares. Deve se levar 

em conta que, dependendo da Instituição educativa, mesmo com essa adaptação 

auditiva, o estígma se faz presente nos olhares estereotipados da gestão, dos 

estudantes e até mesmo de pais de estudantes. Assim, por meio de atuação de 

ensino de Surd@s Professores, oportuno superar a visão desnivelada para condição 

humanizadora (COSTA, 2015);  

 

 Surd@s Professores: Identidades com os Aparelhos Auditivos. Oportuno 

ressaltarmos que há Surd@s Professores, por meio de diversas Identidades e 

percurso de vida: que fazem uso da sinalização para comunicação e uso de 

aparelhos auditivos;  que não fazem uso da sinalização, mas se apropriam dos 

aparelhos auditivos, esses são os Surdos oralizados. Porém, há subentendida a 

estigmatização da não aceitação desses Surd@s Professores porque a norma que 

condiciona as instituições educativas conservadoras é a daquela velha mentalidade 

da estética, da “boa aparência”, para representar “quem” ensina aos estudantes 

(GOFFMAN, 1963; HORNES, 2015; MACHADO2009); 

 

 Surd@s Professores: Identidades em Ensino a Distância (EaD). O EaD é o 

processo de ensino-aprendizagem realizado pelo uso de Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC), podendo ou não apresentar momentos 

presenciais e atender grandes contigentes de estudantes. Assim, trata-se de uma 

modalidade focada mais para adultos, até porque são aqueles que já têm experiência 

com aprendizagem individual e de pesquisa. Por outro lado, há contradições no 

sentido das atuações e a questão da remuneração de quem atua, falta de aportes de 

infraestrutura para a demanda de aulas virtuais, dificuldades de acesso à internet, 

habilidade pedagógica e tecnológica em carência (FUGA, LOPES, ULYSSES, 

2020); 

 

 Surd@s Professores: Identidade em Biografia. A biografia ligada à identidade 

documentada pode colocar nítidas limitações à maneira de um Indivíduo Surdo 
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escolher para se apresentar, porque a unicidade inclusiva da linha de vida está em 

flagrante contraste com a multiplicidade de "eus" que se descobrem no Indivíduo ao 

encará-lo sob a perspectiva do papel social-educacional, onde a segregação, entre 

papel e espectadores, manipulados, poderá sustentar com bastante facilidade egos 

bem diversos e, até certo ponto, pretender que não seja mais algo que já foi ou a vir 

a ser em construção de vida (GOFFMAN, 1963); 

 
 

 SUJEITOS SURD@S PROFESSORES 

 

 Surd@s Professores: Identidade em Visibilidade. Surd@s Professores, 

pertencente à própria sociedade em busca de uma educação legítima, dependerá da 

capacidade de se relacionar e interagir de modo a ser conhecido, e que, nessas 

interrelações humanas sejam perceptíveis em contributo educativo. Em perspectiva 

de Sujeitos, Surd@s Professores, como processo de reconhecimento de suas 

visibilidades em territórios educativos traz luz para despertar a categoria pelo 

trabalho diante das políticas educacionais-linguísticas de modo a alcançar a 

visibilidade (GOFFMAN, 1963, HALL, 2009); 

 

 Surd@s Professores: Identidade Acobertada. O acobertamento está relacionado 

ao modo de expor aquilo que é, socialmente, considerado como um ser estigmado, 

exemplo: Surd@s Professores que lecionam, mas que fazem uso de aparelhos 

auditivos, implantes cocleares, outros em processo linguístico usam o bimodalismo, 

somente o oralismo e/ou Libras. Expõe a surdez em espaço de ouvintes e de Surdos, 

de modo a legitimar Surd@s Professores como pertencente ao grupo étnico de 

minoritários, centro das atenções no seu modo natural de expor-se em público. Uma 

forma de desviar a atenção do estigma (GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidade Desacreditável. Quando se tem a 

presentificação, de Surd@s Professores, em territórios educativos, pelo trabalho 

que presta em formação de ensino-aprendizagem, independentemente dos olhares 
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estigmatizados (ou seja, não sabe se os outros que o conhecem e/ou o julgam 

segundo os critérios de valores e normas) o que prevalece é o fato de o 

“estigmatizado” acreditar em si mesmo e valorizar o seu próprio potencial como um 

diferencial positivo. Portanto, a Identidade desacreditável, aqui, está no sentido de 

superação e não de depreciação (GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidade em Processo de Libertação e Consciência de 

Classe. Nessa categoria de Identidade as forças se colocam em movimento e 

permanecem nele quando adquirem consciência da causa que defendem. Nessa 

direção há necessidade de legitimar a luta pela classe a qual pertence, enquanto 

categoria, de modo que a consciência libertadora deve ser defendida pelos próprios 

pertencentes à essa classe. A conquista do espaço em territórios educativos para 

afirmação dos aspectos linguísticos e culturais de Surd@s Professores pode ser o 

pontapé inicial para a busca da liberdade, do direito de trabalho com dignidade e 

reconhecimento, principalmente, pela emancipação, a liberdade em cumprir a 

função social, seja individual e/ou seja, coletivamente (BOGO, 2010); 

 

 Surd@s Professores: Identidades Simbólicas. São as diversas formas conectadas 

aos tipos de referências, ou seja, um Nós e a outro em que ambos se correlacionam 

nas diversas definições do coletivo. Nessa direção, as formas comunitárias 

valorizam o pertencimento, de Surd@s Professores a um grupo cultural, seja de 

uma etnia em espaço educativo cultural, comunidade linguística ou territorial 

educativo ou tudo entrelaçado ao mesmo tempo (DUBAR, 2005, 2009; ELIAS, 

1994);  

 

 Surd@s Professores: Identidades em Representação Política. Podemos 

compreender que não é a representação enquanto validade coletiva em seu valor 

máximo, mas atores, Surd@s Professores em suas tomadas de ações, 

argumentações e participações compartilhadas em eficácia que emerge a política 

em seu contexto histórico educativo em seu valor máximo e não a representação 
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enquanto convencimento ou em nome de todos (até porque esse deu todo o aporte 

necessário de ideias e conjecturas da realidade por meio de atores) (DUBAR, 2005, 

2009); 

 

 Surd@s Professores: Identidades Educadoras O fato de abraçar uma causa 

coletiva educa e reeduca o ser social. Nesse sentido a identidade Educadora de 

Surd@s Professores não é uma representatividade por si só e sim em busca da 

causa coletiva. A mudança brusca de comportamento está relacionada com as 

diretrizes da reconstrução das relações sociais educadora. Exemplos, dessa 

praticidade educativa, estão no reconhecimento e nas construções para melhorar a 

prática de ensino, a visibilidade de Surd@s Professores no reconhecimento pelo 

trabalho (BOGO, 2010); 

 

 Surd@s Professores: Identidade Social Real. Pelas exigências “normativas” 

sobre presentificação do “estranho”, Surd@s Professores, e, ao encarar a realidade 

social imputa esforços por um retrospecto em potencial a considerar “efetivo” 

socialmente, seja no seio familiar, no ambiente de trabalho, etc. Uma convivência, 

em que haja compartilhamento não apenas de conhecimentos, mas em qualidades 

no respeito e na empatia com o outro, o diferente (GOFFMAN, 1963); 

 

 Surd@s Professores: Identidade Legitimadora. Introduzida pelas instituições 

dominantes da sociedade no instituto de expandir e racionalizar sua dominação em 

relação aos atores sociais, tema este que está no cerne da teoria de autoridade e 

dominação, e se aplica a diversas teorias do nacionalismo (DUBAR, 2005, 2009; 

CASTELLS, 2018); 

 

 Surd@s Professores: Identidade de Resistência. Criada por atores que se 

encontram em posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica 

da dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência com 

base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições sociais ou mesmo 
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opostos a estes últimos ao explicar o surgimento da política da identidade 

(BAUMAN, 2005; BOGO, 2010; GOFFMAN, 1963; HALL, 2009);  

 

 Surd@s Professores: Identidade de Projeto. Quando os atores sociais, 

utilizando-se de qualquer tipo de material cultural ao seu alcance, constroem uma 

nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, tendem a 

buscar a transformação de toda a estrutura social (CASTELLS, 2018); 

 

 Surd@s Professores: Identidades Desencapsulada. Consiste na superação da 

problemática do espaço de aceitação para Surd@s Professores confirmarem, sua 

Autonomia, enquanto categoria de trabalho, retomando o controle de suas práticas 

em afirmação enquanto identidade, cultural linguística do eu para com o Outro, em 

espaço de pertencimento;  

 

 Surd@s Professores: Identidades em Ensino de Escola Bilíngue DE SURDOS. 

Quando consideramos a preposição DE, ou seja, Escola Bilíngue de Surdos, 

estamos levando em conta a realidade onde acontecem as manifestações de Surd@s 

Professores, para a ressignificação do espaço educativo de modo que os estudantes 

Surdos por meio da Libras e outras categorias linguísticas, em processo cultural, 

estejam dentro dessa territorialização educativa, mas nesse caso específico, o aporte 

pedadógico ofertado visa atender, especificamente, aos estudantes Surdos, sem os 

vieses de concepções médicas, elencados na identidade anterior; 

 

 Surd@s Professores: Identidades em Comunidades Indígenas. As Comunidades 

Indígenas são contempladas por meio de diversas Identidades, tendo maior amparo 

tanto no âmbito legal quanto educacional em considerar a preservação da cultura. 

Fato esse que faz Surd@s Indíos Professores, pelo processo de comunicação e 

ensino, prezar muito a língua de sinais em consonância com sua cultura. Assim, 

vamos perceber uma forte preocupação com a preservação das Identidades das 

culturas Indígenas em processo pedagógico em formação humana resguardando os 
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direitos dos estudantes Indígenas e valorizando o perfil de atuação pelo trabalho 

educativo de Surd@s Professores em sua própria cultura; 

 

 Surd@s Professores: Identidades em Comunidades de Quilombolas. A 

sobrevivência, dessas comunidades quilombolas, se dá pela resistência à 

urbanização para preservação do seu modo de vida simples e em contanto com a 

natureza . Por isso, no âmbito educativo por conta da realidade vivenciada, 

consideramos a importância da presença de Surd@s Negros Professores, como 

mediador da cultura e dos aspectos linguísticos que precisam ser evidenciados para 

fazer parte do aprendizado cultural dos estudantes. Bem como, para a preservação 

do patrimônio cultural quilombola, aos Surdos Negros, como legado às futuras 

gerações; 

 

 Surd@s Professores: Identidades em Militâncias. A militância de Surd@s 

Professores, têm uma forte interiorização em defesa da prática pedagógica que 

contemple aspecto cultural-linguístico no envolvimento de Ensino-Aprendizagem. 

Engajamento também, nas produções acadêmicas e de denuncia do que deturpam a 

causa Surda e atuação de Surd@s Professores (BOGO, 2010; DUBAR, 2005, 

2009); 

 

 Surd@s Professores: Identidades em Associações. Esse contexto não diz 

respeito, somente, a um agregado de Identidade Biográfica e de encontros, vai mais 

além que essa concepção reducionista. Diz respeito as experiência e percurso de 

trabalho no âmbito educativo colocando em pauta a formação, a educação básica, o 

papel de atuação de ensino. Trazem a compreensão de que as lacunas precisam ser 

preenchidas, as demandas devem ser apresentadas para as autoridades competentes 

em busca de transformar forças necessárias para fazer valer o respeito cultural-

linguístico de Surd@s Professores (BOGO, 2010; DUBAR, 2005, 2009). 
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Como pudemos perceber, nessas categorizações discursivas anteriormente 

elencadas e que são apresentadas nesta obra, têm como intuito consubstanciar em aporte 

teórico denunciativo as questões relacionadas aos ambientes educativos onde as diversas 

Identidades Surdas estão presentes. 

Identidades que foram prospectadas dos referenciais teóricos e reelaboradas, 

pelo autor desta obra, com o objetivo de contribuir com subsídios de conteúdos para que 

estudos ulteriores sejam levados a efeito não somente pela importância que o tema 

requer, mas também como registro de que os Surdos têm história, engajamento, 

personalidade, cultura e, principalmente, identidade plural. Identidades que foram 

construídas, e que se fazem presentes, queiram ou não, em diversos universos 

educativos por onde perpassaram/perpassam Surd@s Professores.  
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11. SURD@S PROFESSORES EM CATEGORIA DE TRABALHO 

 

Como buscamos o reconhecimento de uma categoria de trabalho de modo a 

permitir a presença de Surd@s Professores em ambiente educativo, consideramos 

importante incluir nessa produção o significado de trabalho como pressuposto de 

preparação correspondente ao exercício desse trabalho e da objetivação à qual se 

pretenda alcançar.  

Disso segue que, para consubstanciar essa obra, utilizaremos os escritos de Marx 

(2015); Lukács (1981, 2010); Santos (2017); Frigotto (1994, 1997, 2010), Casáli 

(1997), Klein (2001) e Carvalho (2016, 2018). Ressaltamos que o trabalho que aqui 

buscamos destacar não é sinônimo de emprego, pois a complexidade que envolve a 

categoria trabalho nos faz repensar o processo e o contexto para um posicionamento em 

perspectiva cultural que Surd@s Professores fazem engendrar por meio do trabalho 

educativo.   

Historicamente, tanto na Grécia quanto em Roma, o trabalho era considerado 

indigno e associado a castigo, porque a socialização se dava fora dele, mas com o 

advento da sociedade capitalista, os “indignos” passaram a ser aqueles que não 

trabalhavam. Entretanto, em que pese essa adjetivação pejorativa dos Indivíduos, essa 

mão de obra ociosa não foi desprezada, mas alocada a uma nova condição para servir 

aos interesses do sistema capitalista, quando da necessidade desses “indignos” 

venderem em troca de salário sua força de trabalho.  

Para esse resultado, independente do modo de produção, o trabalho não está 

dissociado da relação que os Indivíduos/Sujeitos têm com a realidade social de que 

fazem parte e, portanto, se torna inimaginável uma sociedade sem trabalho. Porém, 

embora o trabalho desempenhe um papel fundamental na produção da riqueza, a sua 

forma de realização ainda é questionada por diversos autores. 
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 DIFERENÇAS ENTRE TRABALHO E EMPREGO 

 

As tendências da modernização contemporânea, produto do sistema capitalista, 

criaram novas variáveis que impulsionaram formas diferentes de interpretação dos 

conceitos trabalho e emprego. Por isso, consideramos ser pertinente complementar 

nossa pesquisa trazendo melhor esclarecimento sobre esta questão. 

 Se o trabalho, representado por atividades empreendidas pelo Indivíduo/Sujeito, 

tem por meta alcançar um objetivo, seja ele remunerado ou não, um emprego, grosso 

modo, pode ser considerado como uma atividade que o Indivíduo/Sujeito realiza com a 

intenção, única e exclusiva, de conseguir uma determinada renda.  

Essa tendência pode tornar o trabalho uma possibilidade de o Indivíduo/Sujeito 

adquirir conhecimento pessoal e cognitivo com objetivações socialmente constituídas. 

Diante disso, podemos dizer que essa objetivação não se realiza apenas por intermédio 

dos ganhos financeiros, mas também como contributo ao crescimento do 

Indivíduo/Sujeito, seja nos compartilhamentos de saberes e na tomada de decisões, seja 

enquanto pertencente a um determinado grupo, com objetivos em comum.  

Consideramos, no entanto, que há muito ainda o que ser feito para que ocorra, de 

fato, a valorização do trabalho (socialmente constituído) e a valorização do emprego, 

para que essas categorias, trabalho/emprego, não sejam sinônimos de alienação. 

 Isso acontece porque, se pegarmos como exemplo o advento das inovações 

tecnológicas, em que pese as possibilidades que oferecem, ainda prevalece a exploração, 

a precarização do trabalho, a subcontratação e a terceirização. Essas condições 

aprofundam o desgaste físico e mental e, consequentemente, produzem a alienação do 

Indivíduo em relação ao trabalho. 
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 MARX, TRABALHO E OBJETIVAÇÃO DOS INDIVÍDUOS/SUJEITOS 

 

Segundo Marx, a condição da existência humana é a condição da objetivação 

dos Indivíduos/Sujeitos singulares. Essa objetivação que ocorre de formas diversas pode 

acontecer por meio de condições privilegiadas, duradouras e de acordo com o processo 

de trabalho que realizam. Pois, segundo Marx, 

 
O trabalho é, antes de tudo, um processo entre homem e a natureza, processo 
este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu 
metabolismo com a natureza. (...) Agindo sobre a natureza externa e 
modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, 
sua própria natureza. (...) Pressupomos o trabalho numa forma em que ele diz 
respeito unicamente ao homem. (...) Os momentos simples do processo de 
trabalho são, em primeiro lugar, a atividade orientada a um fim, ou o trabalho 
propriamente dito; em segundo lugar, seu objeto e, em terceiro, seus meios 
(MARX, 2015, p. 255-256). 

 

Assim, como há inúmeras formas de objetivação, o Sujeito tem sua existência 

consolidada na medida em que se apropria desse conjunto de objetivações para 

subjetivá-las, ou seja, é o trabalho que cria as possibilidades de emancipação humana 

ou, em outras palavras, a liberdade. Essa objetivação faz emergir o Ser social, e o 

trabalho é, por assim dizer, a objetivação elementar, sem a qual o ser social, genérico, 

singular, não se constitui, não se autonomiza.  

No dizer de Marx, “o trabalho não é a satisfação de uma necessidade, mas 

apenas um meio para satisfazer outras necessidades”, assim, “o valor do trabalho é 

determinado em cada país por um padrão de vida tradicional”, ou seja, “este não 

consiste apenas na existência física, mas na satisfação de determinadas necessidades 

resultantes das condições sociais em que os homens vivem e foram criados” (MARX, 

1980, p. 52). 

Para a obtenção da satisfação das necessidades, inerentes ao conjunto de suas 

objetivações, o Indivíduo/Sujeito precisa realizar o exercício da práxis. Pois, para Marx, 

o homem é antes de tudo um ser prático e social e o trabalho não pode ser visto como 

uma obrigação, pois não é algo fortuito, e sim uma situação privilegiada que lhe garante 

a condição humana.  
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 LUKÁCS, TRABALHO HUMANO PARA A TRANSFORMAÇÃO EM 

RECIPROCIDADE 

 

Para analisarmos a categoria trabalho em Lukács, é preciso entender o trabalho 

como forma de os seres humanos se organizarem e estabelecerem relações sociais em 

busca de satisfazerem suas necessidades. 

  

Os caminhos começam a divergir quando entre necessidade e satisfação se 
insere o trabalho, a posição teleológica. É nesse mesmo fato, que implica o 
primeiro impulso para o trabalho, se evidencia a sua natureza marcadamente 
cognitiva, uma vez que é indubitavelmente uma vitória do comportamento 
consciente sobre a mera espontaneidade do instinto biológico o fato de que 
entre a necessidade e a satisfação imediata seja introduzido o trabalho como 
elemento mediador (LUKÁCS, 1981, p. 37).  

 

Diferentemente dos animais (modo natural), o trabalho humano (modo social) 

cria uma objetividade nova que, segundo Lukács (2010), “não se apresenta na 

natureza”. Por isso, para alcançar seus objetivos, o homem empreende, pelo trabalho, 

uma ação de cooperação entre pessoas que, experienciada tanto nos aspectos subjetivos 

quanto objetivos da prática humana, culminará em transformação tanto para o 

Indivíduo/Sujeito quanto para o objeto, uma vez que o Indivíduo/Sujeito é um ser social 

e cultural que saltou de um estágio para outro, em complementaridade. 

 

(...) as decisões humanas têm a possibilidade de impor-se natureza e à 
sociedade, pode-se dar a importância que se queira ao momento do 
determinismo em toda posição de um fim, em toda decisão alternativa; a 
conquista, o domínio sobre si mesmo, sobre a própria natureza (...) um 
fundamento de liberdade para a vida do homem (LUKÁCS, 1981, p. 109).  

 

Evidentemente que, para Luckács, ao encontrar sua segunda natureza, por meio 

das mediações da consciência de outro homem ou a sua própria, o homem busca 

transformar o curso dos acontecimentos e imprimir-lhe a marca de sua liberdade, 

intencionalmente presente. Nesse quesito, 
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Liberdade obtida no trabalho original era, por sua natureza primitiva, 
limitada; isto não altera o fato de que também a liberdade mais alta, 
espiritualizada deve ser conquistada com os mesmos métodos com que se 
conquista a consciência, tem, em última análise, o mesmo conteúdo: o 
domínio do indivíduo genérico sobre à sua própria singularidade particular, 
puramente natural. Julgamos que neste sentido o trabalho pode ser entendido 
como modelo de toda liberdade (LUKÁCS, 1981, p. 109). 

 

Assim, podemos observar que, quando o equilíbrio antigo, limitado, é rompido 

pela conquista da consciência, este é o momento em que essa singularidade, pelo 

trabalho, empreende sua liberdade mais alta para novas transformações que vão se 

impor tanto ao seu modo de vida quanto ao modo de vida do grupo. 

 

 MILTON SANTOS, TRABALHO COMO INSTRUMENTALIZADOR DO 

SER SOCIAL CRIADOR 

 

Milton Santos acredita que, a partir do momento em que o homem, 

conscientemente, faz uso dos instrumentos de trabalho, ele se torna um ser social e 

criador de espaços. Sendo assim, ele não apenas modifica a natureza externa como 

também a si mesmo, tal como Marx afirmava e como Luckács defendia em sua 

influência do desenvolvimento de uma profunda investigação (ontologia) do ser social. 

Por isso, conforme Santos (2017, p. 139), 

 

A divisão social do trabalho é frequentemente considerada como a repartição 
(ou no Mundo, ou no Lugar) do trabalho vivo. Essa distribuição vista através 
da localização dos seus diversos elementos, é chamada de divisão territorial 
do trabalho. Essas duas formas de considerar a divisão do trabalho são 
complementares e interdependentes. Esse enfoque, todavia, não é suficiente, 
se não levarmos em conta que, além da divisão do trabalho vivo, há uma 
divisão territorial do trabalho morto. 

 

Retomando Marx, para tratar da ação humana, Milton Santos (2017) vai trazer a 

questão do trabalho vivo e do trabalho morto porque ele acredita que essa ação depende 

desses dois tipos de trabalhos. Portanto, se o trabalho vivo é aquele trabalho que o 

homem pratica quando se envolve na transformação da natureza em seu benefício, ele 



460  

também pode ser considerado como o lugar onde a práxis (ação do Indivíduo/Sujeito 

modificador/modificado) assim como a atualização da subjetividade humana, são 

realizadas. 

Dito isto, se o trabalho morto simboliza tudo o que os seres humanos têm 

utilizado para criar riqueza (os meios de produção) e interferir na repartição do 

território, Santos (2017) reforça seu argumento para dizer que o trabalho vivo é até certo 

ponto condicionado pelo trabalho morto, pois este representa as diferentes formas 

sociais e espaciais que condicionam a realização objetiva (objetivação) da sociedade 

como um todo.  

Assim, nessa dialética do espaço, conforme as forças motoras da totalidade 

social, em níveis diferentes, sempre haverá uma natureza primeira a ser transformada e 

modificada pelo homem e sempre surgirá uma segunda natureza como resultante da 

interferência do trabalho do homem.  

 

 FRIGOTTO, TRABALHO E MODO DE PRODUÇÃO DA EXISTÊNCIA 

EM PERSPECTIVA EDUCATIVA 

 

A partir desta perspectiva é perfeitamente possível compreender que, 

dependendo das condições materiais de existência dos trabalhadores, enquanto atitude 

política de classe social, bem como do lugar que ocupa nas relações sociais, há a 

necessidade de se buscar superação das condições objetivas de sua força de trabalho, 

diante das transformações ocorridas nos espaços educativos. 

Nesse sentido, Frigotto (1994) acredita que, para fugir a uma compreensão 

idealista de Indivíduo/Sujeito, o humano não pode ser pensado fora das relações sociais 

nem tão pouco se pode separar o mundo da necessidade (plano da reprodução material 

do homem – resolvido pelo trabalho) do mundo da liberdade (não significa tempo livre, 

mas espaço de criação propriamente humana – desenvolvido pela arte). Pois, 
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À medida que passamos da visão genérica de homem para uma visão 
histórica, concreta, de um homem que se produz nas relações sociais de 
produção, o conceito de trabalho e de propriedade estão implicados nesta 
concepção. (...) mas pelo trabalho, na relação com os demais homens, se 
distingue e se produz homem, torna-se o único ser capaz de apropriar-se da 
natureza, transformá-la, de criar, e fazer cultura (...) transformá-la pelo 
trabalho é, então, uma condição para o homem poder produzir-se enquanto 
tal (FRIGOTTO, 2010, p. 85-86). 

 

Quando Frigotto (1994; 2010) aborda a questão do trabalho para diferenciá-lo do 

conceito de emprego, ele está se baseando na afirmativa trazida por Kosik (1968) para 

quem o trabalho não é uma atividade laborativa ou um emprego que influencia 

parcialmente o ser humano, mas um “processo que permeia todo o ser do homem e 

constitui a sua especificidade”, em seu processo de histórico, social e educacional, de 

forma concreta. Por isso, torna-se oportuno, 

 

Não confundir o papel da educação, da formação e qualificação no processo 
social e produtivo com o suposto, a meu ver falso, de que políticas 
educacionais e de formação profissional tenham a virtude de que os 
indivíduos criem seu próprio emprego (...) A ideia que passa é de que se 
foram desenvolvidas políticas de educação, de formação profissional e de 
requalificação e, ainda assim, há pessoas desempregadas, é porque se 
formaram, educaram ou requalificaram mal (FRIGOTTO, 1997, p. 139). 

 

Quando Frigotto (2010) discute “as categorias básicas – homem, trabalho e 

modo de produção da existência”, ele está mostrando que a “especificidade do modo de 

produção capitalista”, definida pela ruptura do sujeito que busca sua objetivação de 

existência diante da estruturação de um modo de produção, está mais voltada para o 

lucro do que “para satisfazer as necessidades humanas”. 

Diante dessa assertiva, Frigotto (2010) busca elucidar “as controvérsias das 

relações entre prática educacional escolar e a estrutura econômico-social no interior do 

capitalismo atual”, apresentando duas vertentes críticas que alimentam essa 

controvérsia: 

 
a) A dos que veem a educação como potenciadora de trabalho e, portanto, 

geradora de produtividade, o que representa não um aumento de renda 
para o trabalhador, mas um mecanismo de aumento de exploração, de 
extração de mais valia relativa, pelo capital; 
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b) A oposição segundo os teóricos do capital humano quanto seus críticos 
equivocados, na medida em que a escola é uma instituição situada à 
margem do sistema produtivo capitalista, cujo único vínculo é o 
ideológico (FRIGOTTO, 2010, p. 34). 

 
 

O autor destaca que há um processo com diferentes mediações para entender a 

inclusão da educação “(escolar e não escolar), no movimento global do capital”, porque 

a vinculação se dá por uma “prática mediadora” e não “pela própria natureza e 

especificidade da prática educativa” (FRIGOTTO, 2010, p. 34). 

Nesse sentido, Frigotto (2010) acredita ser isso “um truque que mais esconde 

que revela” a ideia de relação “entre educação e desenvolvimento, educação e renda” 

que a teoria do capital humano busca estabelecer, porque, 

 

A educação escolar em geral não tem necessariamente um vínculo com a 
produção capitalista; ao contrário, esse vínculo direto tende a ser cada vez 
mais tênue, em face do movimento geral do capital de submeter de modo não 
apenas formal, mas real, o trabalhador produtivo às leis do capital. A história 
do capitalismo, neste sentido, é um esforço crescente de degradação do 
trabalho e do trabalhador (FRIGOTTO, 2010, p. 34). 

 

Para Frigotto (2010), não podemos comparar o tipo de escolaridade sem 

considerar a importância do peso da cultura em relação aos sistemas 

político/econômico/educacional, pois a escola não é apenas “um aparato ideológico, 

reprodutor das relações sociais”, nem tão pouco, “uma instituição que se coloca à 

margem do movimento geral do capital”, mas insere-se, sim, no movimento geral do 

capital e, de forma direta ou indireta, se articula com os interesses do capital. 

Portanto, mesmo não sendo capitalista, a escola expressa um caráter 

diferenciado da prática educativa e da produção social. Por isso, ela acaba por se 

articular tanto com os interesses do capital como com outros interesses antagônicos o 

que pode, de forma direta ou indireta, cria as condições necessárias para uma nova 

educação mais geral. 
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 CASÁLI, SOBREVIVÊNCIA E INTERLOCUÇÃO  

FRENTE AO MUNDO DO TRABALHO 

 

Casali (1997) traz a debate as recentes pesquisas que tratam da inteligência 

humana e da aprendizagem, visando obter compreensão sobre as transformações no 

mundo do trabalho e as novas exigências educacionais aos trabalhadores, não apenas 

para a qualificação profissional, mas também como sobrevivência e interlocução nesse 

universo. 

Segundo esse autor, para acesso permanente às oportunidades de emprego, 

buscam-se respostas criativas da parte desses trabalhadores, que sejam proporcionais às 

exigências econômicas, tecnológicas e gerenciais, uma vez que, na situação de trabalho, 

  

(...) o que se exige agora do trabalhador é que apresente e desenvolva certas 
qualidades que vão muito além daquelas habilidades gerais ou técnicas que 
os processos educativos convencionais podem oferecer. Requer-se uma nova 
educação, que seja mais geral, versátil, criativa e permanente (CASALI, 
1997, p. 15). 

 

Citando o Seminário Internacional, ocorrido em agosto de 1996 e realizado 

como parceria da PUC de São Paulo com a Rhodia S/A, que envolveu 

aproximadamente 35 especialistas acadêmicos, empresariais, sindicais e 

governamentais, Casali (1997) destaca que, entre os temas apresentados, estão: 

transformações no mundo do trabalho e impactos entre educação e empregabilidade; o 

novo perfil requerido do indivíduo trabalhador (reconceituação de inteligência, 

aprendizagem, educação, qualificação para o trabalho e no trabalho; a escola, a empresa, 

a cultura, como ambiente de aprendizagem e autoformação). Conforme o autor: 

 

O indivíduo no mundo do trabalho é uma realidade emergente. (...) O 
indivíduo trabalhador tende a ser visto como um núcleo de problemas 
singulares, ao mesmo tempo que um núcleo de potencialidades singulares 
para a solução de problemas. Capacidade de solucionar problemas nos remete 
à noção de inteligência (CASALI, 1997, p. 67). 
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Esse autor enfatiza que o encontro teve por objetivo ampliar a consciência 

social, política, empresarial, educacional dos setores envolvidos na relação Educação-

Trabalho, para trazer compreensão sobre os desafios e as novas habilidades lançadas 

sobre o horizonte desse universo, por conta da diversidade de situações de trabalho e da 

diversidade dos perfis de trabalhadores. 

 

E com certeza permitem resgatar o perfil próprio do trabalho: o de um jogo 
desafiador e envolvente que constitui o humano e, com isso, efetivamente, 
permite constituir o humano na história (CASALI, 1997, p. 69). 

 

Diante dessa diversidade de situações e de perfis visando adaptar os 

trabalhadores a certas exigências impostas previamente pelo mercado, pela política 

vigente, Casali (1997) aborda o conceito de “empregabilidade42”, destacando a ação que 

cada trabalhador, consciente da responsabilidade sobre sua empregabilidade, deve ter 

para investir em seu profissionalismo e seu desenvolvimento pessoal, no sentido de 

garantir sua segurança de emprego. 

 

Nessa perspectiva, “empregabilidade” é um projeto possível e necessário, que 
não apenas aumenta as chances de alguns poucos usufruírem desse jogo, mas 
abre possibilidades para que mais e mais trabalhadores sejam nele incluídos 
(CASALI, 1997, p. 69). 

 

As questões do trabalho e da empregabilidade não são apenas questões 

econômicas, mas também sociais, culturais, interpessoais, pessoais, pois estão 

diretamente ligadas “aos destinos de povos e ao futuro das múltiplas esferas de 

relacionamento entre nós”. 

Nesse movimento, há que se considerar que a busca continuada por aprendizado 

e desenvolvimento de sentidos preferenciais, visão e linguagem, por meio da 

inteligência, amplia as possibilidades da ação do indivíduo para o enfrentamento da 

complexidade pessoal e coletiva que permeia o mundo do trabalho. 

                                                        
42 O conceito empregabilidade, elaborado, em 1995, por José Augusto Minarelli, baseado em seis pilares: 
adequação vocacional, competência profissional, idoneidade, saúde, reserva financeira e relacionamentos, 
tinha por objetivo desenvolver essa importante condição geradora de trabalho e remuneração. 
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A consideração preliminar de toda a questão é a convicção de que não se 
pode abordar o indivíduo no mundo do trabalho sem se ter em conta que o 
indivíduo é um ser complexo, que o mundo do trabalho é um complexo e que 
a relação entre eles é complexa (CASALI, 1997, p. 111). 

Quanto ao indivíduo, sua inteligência não é um estado; é um movimento; dá-
se e desenvolve-se em seu próprio exercício. Mobiliza-se e apoia-se sobre 
sentidos preferenciais: a visão e a linguagem. (...) a inteligência aparece, pois 
como um horizonte de possibilidades, disponíveis ao desenvolvimento e à 
ampliação, a depender da intensidade e qualidade de seu exercício (CASALI, 
1997, p. 111). 

 

Dentro desse processo ético de sobrevivência social, enquanto trabalhadores, em 

se pensando no coletivo, não está em jogo apenas sua sobrevivência no sentido estrito, 

mas, sobretudo, seu desenvolvimento continuado, sua aprendizagem como seres 

humanos e o desenvolvimento da própria sociedade (CASALI, 1997, p. 113). 

 
Por tudo isso pode-se (deve-se) falar de uma “ética” ao se falar de 
empregabilidade. Porque, finalmente, empregabilidade não é um desafio 
lançado a cada indivíduo trabalhador isoladamente para que dispute sua 
sobrevivência contra os outros competidores. (...) Depois da aproximação 
analítica sobre o mundo do trabalho e sobre o mundo do indivíduo a sua 
aprendizagem cumpre articular essas duas dimensões, e pensar o ambiente de 
trabalho como ambiente de aprendizagem (CASALI, 1997, p. 123). 

 

 Cumpre destacar, segundo Casali (1997), que, assim como a aprendizagem, a 

cultura advinda do mesmo campo de forças deve ser pensada para além do exclusivismo 

escolar. Deve-se compreender que, 

 
Aprendizagem não é, nunca foi, um fenômeno exclusivamente escolar. Ela 
está, propriamente, no centro vital do campo de forças que constitui e 
mantém em movimento a cultura. A cultura é o contexto primário da 
aprendizagem. (...) pois, é menos os seus produtos que seus processos. (...) 
Ela deve ser pensada também na diversidade de seus “subsistemas”: o 
ambiente de uma fábrica como uma microcultura, por exemplo (CASALI, 
1997, p. 124). 

 

 Assim, por conta de o processo histórico/cultural, do Indivíduo/Sujeito ser 

contínuo e se renovar, a cada tempo, dependendo da dinâmica com a qual ele irá 

defrontar-se na trajetória da vida, urge estar atento à diversidade e à complexidade do 

patrimônio cultural que carrega consigo, para a busca de empregabilidade. Isso porque, 

sejam fruto de atividades anteriores ou adquiridos em tempo presente, os efeitos das 
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experiências repercutem em mobilidade de percurso e em afirmação social. Desta 

forma, 

 

Conclui-se que “empregabilidade” pressupõe uma disposição (ruptura com a 
fixação em uma posição) de cada pessoa singular (ou de pessoas organizadas) 
em mobilizar-se num percurso que lhe permita usufruir (aprendizagem) ao 
máximo do patrimônio cultural disponível no seu ambiente (CASALI, 1997, 
p. 125). 

 

 Assim sendo, a consciência crítica gerada no arcabouço do desenvolvimento das 

relações sociais, onde o desenvolvimento da consciência social humana parece, mesmo 

que sem ruptura, querer encontrar condições de emancipar-se da consciência prática, já 

subentendia uma conexão entre produção material de vida, mundo do trabalho e 

produção de ideias com o objetivo de produzir a própria sobrevivência. 

 

 

 KLEIN, SURDOS EM PERSPECTIVA PARA O MUNDO DO 

TRABALHO 

 

Preocupada com a educação dos Surdos, Klein (2001) aborda o conceito de 

trabalho no processo educativo dizendo que o que se tem observado é “um modelo de 

surdo trabalhador a partir das práticas pedagógicas que envolvem programas de 

preparação do surdo para o trabalho”; nesse sentido, o próprio movimento Surdo precisa 

intervir para a reestruturação da formação educativa desses estudantes Surdos. 

 Esse olhar particularizado de Klein (2001) sobre os estudantes Surdos, em seu 

processo de formação educativa na perspectiva do mundo do trabalho, são preocupações 

oportunas para desvendarmos como as abordagens e as ordens discursivas, 

intrinsecamente atreladas, acabam por estigmatizar esses Indivíduos/Sujeitos. Daí, a 

autora considerar ser importante descentralizar aquela ordem discursiva conservadora, 

valorizando em seu lugar uma abordagem social, cultural e linguística.  
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Nesse aporte, vamos perceber que Klein (2001) está interessada em entender 

como a própria prática educativa, em consonância com as ações do movimento Surdo, 

constrói demarcações de poder e de ajustes históricos, o que implica produzir e 

reproduzir-se para novas relações com os demais, e pressupõe uma produção material 

que corresponda a um determinado grau de desenvolvimento dessas forças produtivas, 

um devir histórico, ou seja, um projeto pedagógico para o trabalho.  

Assim, quando Klein (2001) considera Surdos na suposta legitimidade de sua 

liberdade, nas condições de trabalhadores, isso significa dizer que conhecimento 

adquirido em consonância para a formação está mais para adequação ao mundo do 

trabalho do que para conhecimento por si só.   

 Por isso, embora a autora reconheça a importância da escola como “locus 

privilegiado”, ela entende, também, que o estudante Surdo está numa encruzilhada entre 

a ordem discursiva sobre o Ser Surdo e a sua formação para o trabalho. Nessa direção, 

há um enorme desafio para esse Indivíduo/Sujeito, pois ele está inserido naquilo que a 

autora vai chamar de “desintegração da promessa integradora”.  

Quando Klein (2001) diz que a “lógica do pleno emprego vem sendo substituída, 

nesses tempos neoliberais, pela lógica da empregabilidade, a partir do desenvolvimento 

das competências individuais”, ela está afirmando que o educador, com a concorrência, 

o individualismo e as desigualdades sociais “inseridas nesse contexto, vê a sua frente, 

desafios relacionados a seus objetivos e também à operacionalização de seu projeto 

pedagógico” (KLEIN, 2001, p. 84-85), mas que ainda são controversos na educação e 

na práticas educativa, por isso, precisam ser reformulados. 

Embora seja verdadeiro que, “após o Ano Internacional dos Deficientes, 

promovido pela ONU, no ano de 1981, a questão do trabalho foi inserida num discurso 

de conquista de cidadania” (KLEIN, 2001, p. 85), a autora acredita que, para que o 

excluído e estigmatizado, historicamente, seja alcançado em suas reivindicações, os 

Surdos necessitam obter maior independência e autonomia para a conquista dos seus 

direitos e, assim, superar essa lógica excludente. 

Ao referir-se ao trabalho, no âmbito nacional, a “lei de reserva de mercado 

(Constituição Federal, art. 37º, inciso VIII) e a Instrução Normativa nº 5 de 30/08/91 do 
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Ministério do Trabalho e da Previdência” têm por objetivo de assistir “o deficiente” 

(KLEIN, 2001). Para que isso seja levado a efeito, ela discorre sobre a realização de 

treinamento profissional junto às empresas, sob a tutela de entidades. 

Sendo assim, embora a ordem discursiva da reabilitação ou da normalização 

apareça fortemente marcada na mentalidade social e cultural, sob a “lógica neoliberal”, 

gerando reproduções discursivas da eficiência e da competitividade, Klein (2001) 

acredita que é preciso levar em conta os projetos educacionais, pois eles precisam 

ressurgir para mudar a concepção que se tem pela educação e pelo trabalho.  

Destarte, no percurso aqui delineado, temos abordado o trabalho em relação às 

demais temáticas, perpassando pela figura do estudante Surdo mediado pela realidade 

imposta pelo capital competitivo, desenfreado, desigual. Nesse sentido, essa 

aproximação crítica da realidade social que apresenta o trabalho como forma de ser e 

existir do ser social, segundo a ótica burguesa, nos faz questionar: como se desenrola o 

trabalho desse Surdo na condição de professor? 

 

 CARVALHO, ENSINAR É O PAPEL OU O TRABALHO DE UM 

PROFESSOR SURDO? 

 

Com a finalidade de quebrar os estigmas e resgatar a dignidade do Surdo, por 

meio das noções de trabalho e de esfera educativa como processos de emancipação 

humana, aprofundamos nossa reflexão transpondo a figuração do Surdo para a condição 

de professor. Dessa forma, questionamos se o seu papel de ensinar está no 

reconhecimento pelo trabalho ou o ato de ensinar se desloca da compreensão da 

categoria de trabalho. 

Carvalho (2016, 2018) menciona que a inserção do Surdo enquanto professor, no 

sentido de assumir o seu papel, precisa ir além da condição de Ser Surdo.  Para o autor, 

“ensinar é o papel ou o trabalho de um professor, daquele que assume a 

responsabilidade de ensinar ao outro”. Entretanto, em que pese Carvalho (2016, 2018) 

defender a ideia de que o ensinar é o papel fundamental para aprendizagem na relação 
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de convivência de vida cotidiana, ou até mesmo de forma intencional ao direcionar os 

conteúdos, a nosso ver, o ato de ensinar também pode ser considerado como o próprio 

trabalho em si. 

Assim, quando Carvalho (2016) menciona as relações de saberes, a ênfase está 

na própria prática de ensino. Vejamos que ao tratar sobre o ensino de Libras, o autor 

reconhece essa importância até mesmo pela própria identidade “para as conquistas de 

oportunidades, para o direito a inserção no mercado de trabalho, para a priorização dos 

sujeitos surdos para ensinar Libras”. Essas condicionantes para o Surdo ensinar Libras 

estão fortemente marcadas nos espaços educativos. 

Assim, Carvalho (2016, 2018), busca “desviar o foco da identidade para a 

docência” por compreender que a “identidade surda possibilita conduzir os sujeitos 

surdos sendo professores, conduzindo-os que, para ser professor de Libras, basta Ser 

Surdo”. Dessa maneira, o autor entende isso como um fator que limita a expansão do 

exercício da docência, uma vez que “há possibilidades de pensar de outro modo a 

prática docente do surdo que é professor – práticas docentes para fora de identidade” 

(CARVALHO, 2018, p. 49). 

Em Carvalho (2016), há uma preocupação de que para se ensinar Libras seja 

necessário Ser Surdo, e por isso há que se deslocar da identidade de Ser Surdo para, de 

fato, exercer a condição de professor em sua prática educativa. Nessa direção, no que 

diz respeito ao trabalho, há preocupação também quando os “professores surdos são 

contratados pelo sistema educacional para conduzir o trabalho nas escolas, (...) no 

sentido de conduzir o interesse do Estado”.  

Dessa forma, o trabalho se torna o direcionador de funções “como regras” ou 

“indicadores” a respeito de “como atuar como professor surdo nas escolas, o que faz 

com que esses professores assumam sua própria função pelo sistema educacional e não 

por si mesmos”. Aqui, quando o Estado é o “empregador”, percebemos como se 

manifesta a falta de autonomia desses trabalhadores, uma vez que, na condição de 

professores contratados, são direcionados somente para o ensino de Libras. Isso conduz 

a um sistema educacional dissociado da condição individual que trazem esses sujeitos.  
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Então, se traçarmos o conceito de trabalho diante da mentalidade social e 

cultural que giram ao redor desse Indivíduo/Sujeito Ser Surdo, em especial, no campo 

do trabalho e da cultura-linguística, como nos posicionamos sobre o perfil de Surd@s 

Professores, enquanto categoria de trabalho? 

 

 POSICIONAMENTO, TRABALHO E CULTURA-LINGUÍSTICA DE 

SURD@S PROFESSORES 

 

Assim, observamos que ao apropriar-se da dimensão cognitiva e intelectual do 

trabalho, o capital, ao invés de emancipar o trabalhador, aumenta ainda mais os modos 

de controle e de subordinação, exigindo cada vez maior “envolvimento” e “cooperação” 

subjetiva e social do trabalhador. Nisso se encaixa a pressão pelo pavor de engrossar as 

fileiras do crescente subproletariado precarizado e dos desempregados como exército de 

reserva do capitalismo. 

É sintomático verificar que, à medida que a ordem jurídica agasalha novos 

direitos individuais, “reconhecendo” os distintos grupos no varejo das relações 

intersubjetivas, ela subtrai dos cidadãos Surd@s Professores seus direitos sociais e 

econômicos enquanto trabalhadores. 

Cumpre observar que o segmento de trabalhadores não é definido apenas pelas 

relações de produção, mas constitui-se num longo processo em que se combinam, 

dentre outros, a divisão social do trabalho, a correlação de forças na luta política em 

torno dos interesses do trabalho e do capital, as relações com os aparelhos de Estado, as 

representações simbólicas e os discursos ideológicos. 

Vivemos em tempos em que ainda se acredita no obscurecimento da consciência 

desses trabalhadores, difundindo-se o reino do instantâneo, dos acontecimentos sem 

passado e sem futuro, a continuidade sem ruptura, em que se encontram como 

condenados a viver, para sempre, num presente alienante. Porém, mesmo com a 

atomização e desterritorialização do processo de trabalho, a subjetividade desses 

trabalhadores é capturada por uma ideologia hegemônica, mas que não conseguiu 
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convencer-se totalmente, e que tende a empurrar esses trabalhadores Surdos para a 

invisibilidade. 

 Diante dessa conjuntura compreendemos o termo trabalho como uma 

engrenagem que envolve o homem, seja para o seu processo de constituição ou de 

reprodução do sistema já posto. Dessa forma, cabe ao Indivíduo/Sujeito discernir por 

meio do trabalho as suas relações de poder, de controle e de força.  

 Isso se deve especialmente ao fato de que não podemos misturar Trabalho com 

Empregabilidade. Pois a empregabilidade ocorre somente por meio de uma atividade 

em intenção única e exclusiva para se conseguir uma determinada renda, e isso não 

garante a complexidade que é o próprio conceito de trabalho. 

 O Trabalho que vai se estabelecendo por meio das engrenagens de relações 

histórica e culturalmente manifestas entre os Indivíduos está condicionado à lógica da 

reprodução como a sobrevivência da suposta visibilidade desses Indivíduos/Sujeitos. 

Nisso observamos que os custos sociais desse momento de sociabilidade do capital 

baseado nos processos e nas relações de trabalho sofrem, por assim dizer, desgaste 

físico, psicológico, emocional pela própria precarização de sua função em razão do 

exercício laboral.  

Por outro lado, nessa mesma engrenagem, há aqueles que adquirem 

conhecimento necessário por meio das relações sociais em mobilidade para o mundo da 

liberdade como espaço de criação propriamente humana. Mediando sua capacidade com 

o território compartilhado, esses Indivíduos/Sujeitos conseguem alcançar 

desenvolvimento intelectual, percepção de mundo e da arte, sobretudo para sua 

valorização enquanto pessoa humana. 

 Para compreendermos o Trabalho por meio das Engrenagens, vejamos a 

esquematização a seguir: 
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 Esquematização 22: 

Trabalho por meio das Engrenagens 

 

Fonte: produzido pelo próprio autor, 2022. 
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Portanto, para superação do movimento repetitivo realizado pelas engrenagens, 

para se atingir a consciência das contradições para autoconsciência, é preciso 

reestruturar o fluxo dessa engrenagem enquanto sistema, tanto na percepção de mundo 

no contexto em que está inserido quanto fora da lógica usurpadora da alienação.    

Diante disso, urge resgatar o sentido ontológico do trabalho para recriar o 

sentido criativo da vida e da existência dos seres humanos em termos singulares e 

genéricos. Dessa forma, sobre as questões de cultura, é possível se pensar na língua em 

que Surd@s Professores necessitem para exercer seu ofício, seja diante da questão de 

ensino-aprendizagem, das questões sociais e/ou da aquisição da cultura nas relações de 

trabalho. Consequentemente, que eles possam ministrar de forma entrelaçada outras 

disciplinas, não atuando somente no ensino de Libras.  

Como já sabemos, o Trabalho e a cultura estão entrelaçados na estrutura social e 

econômica e na superestrutura, no tocante ao âmbito político ideológico, ou seja, onde 

as questões de identidades vão sendo modificadas para outras perspectivas. Assim 

sendo, podemos dizer que não existe uma única identidade nas condicionantes que 

envolvem as pessoas, mas essas identidades se estabelecem nas relações de trabalho, 

engendrando novos valores e personalidades.  

Os impactos dessas mudanças resultam, por processo dialético, na maneira como 

as ações de Surd@s Professores, vão constituindo suas identidades pelo trabalho. Ao 

mesmo tempo, suas ações, sua cultura e sua prática pedagógica vão assumindo lugar de 

destaque, intensificando sua própria transformação. O que podemos apreender desse 

processo é o surgimento de novos requisitos de formação e de uma qualificação de 

trabalhador cada vez mais intensa.  

A demanda da gestação dessa categoria de trabalho nos faz considerar Surd@s 

Professores capazes de mobilizarem-se no âmbito cultural e linguístico quando 

pensamos o espaço educativo, diante dessa engrenagem em que as identidades, os 

conteúdos, as percepções pedagógicas, as concepções de trabalhos vão se 

movimentando por meio das relações de convivência/divergência e de embates.  

Nessa mesma linha, devemos levar em conta como as características sociais, 

culturais, econômicas e políticas vão sendo reconstruídas a partir do momento que o 

homem vai se constituindo pelo trabalho e no trabalho e se torna quem ele é. Ou seja, 
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um Ser Surdos Sujeito/Objeto transformado, porém transformador do mundo que se 

encontra em transformação.  Assim como não podemos separar o trabalho da concepção 

cultural e linguística, devemos levar em conta que é por meio do trabalho que vão 

surgindo novos valores culturais de identidades enquanto personalidade e pela própria 

concepção linguística.  

Desta forma, como o trabalho educativo não pode ser resumido a uma única e 

exclusiva prática de ensino, faz-se necessário ir além da sala de aula. Isso demanda 

enveredar pelo caminho do embate para entender o processo de valorização da 

personalidade de Surd@s Professores, enquanto categoria de trabalho. Assim, vejamos 

a esquematização a seguir: 
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 Esquematização 23: 

Surd@s Professores pelo Trabalho no Âmbito Cultural e Linguístico 

 

Fonte: produzido pelo próprio autor, 2022. 
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Além dos temas mais relevantes que a problemática da esquematização revela 

(que envolve o ensino, as identidades e identidades linguísticas, o capital cultural que 

vêm se constituindo para garantir legitimidade, visibilidade e valorização em todos os 

espaços educativos tanto no ponto de vista de salário, concurso, quanto no ponto de 

vista social-educativo e de formação acadêmica até o processo curricular de ensino), há 

de se atentar também para outro fator agregador importante que é o ponto de vista da 

autoconsciência como forma de se quebrar a crosta conservadora e imoral da 

invisibilidade para com Surd@s Professores e, assim, resgatá-los das amarras das 

engrenagens reacionárias do sistema educativo brasileiro. 

Por isso, quando mencionamos Surd@s Professores como Categoria de 

Trabalho, entendemos que o ato de ensinar não está somente no próprio trabalho em si, 

mas nas relações sociais de vivências em processo de embate pedagógico-linguístico no 

itinerário educativo. Assim, considerando-se as ações empreendidas e estruturadas para 

valorização do perfil de Surd@s Professores enquanto trabalhadores, por sua formação 

consonante com o espaço educativo de e para o ensino, iremos obter clara consciência 

de que as concepções culturais e linguísticas, em legitimidade, permitem agregar novos 

valores e modos de ensino.  

Sendo o trabalho a mediação entre a necessidade e a satisfação, não podemos 

negar a convicção de Surd@s Professores, pois aqui está clara a premissa de que eles se 

encontram no reino da necessidade em busca do reino da liberdade, ou seja, a 

necessidade de que enquanto categoria de trabalho tenham visibilidade e 

reconhecimento. D mesma forma, buscam dignidade por meio das políticas públicas e 

linguísticas, por sua formação, por sua atuação de ensino, pelas identidades 

ressignificadas, por um currículo educativo que seja contemplativo a todos os 

envolvidos no âmbito cultural de formação, pela carreira etc.  

Assim, diante dessas demandas, compreendemos as ações desses trabalhadores 

para que não sejam subjugados pelos interesses institucionais de controle, de 

manipulação ou de precarização de sua própria atuação de ensino. Daí, reconhecermos a 

legitimidade de sua resistência e luta historicamente constituída, como ferramenta 

libertária.  
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Diante dessa dialética da necessidade para o reino da liberdade, enquanto 

processo de busca, questionamos sobre como Corpos Surd@s Professores, entre outros 

corpos, manifestam-se em contextos de visibilidade e invisibilidade. Como denunciar a 

desmoralidade, as desigualdades, as injustiças, as contradições, as concorrências, as 

aparências, as competitividades? Portanto, nessa direção, buscamos conclamar as 

ilusões para se alcançar a liberdade. 
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CONCLUSÃO OU CONCLAMAR AS ILUSÕES? CORPO: DA DENÚNCIA AO 

ANÚNCIO... 

 
Conclamar as pessoas a acabarem com as ilusões acerca de uma situação é 
conclamá-las a acabarem com uma situação que precisa de ilusões.  

Karl Marx 
 

Nessa obra não existe conclusão no sentido de que ela se feche em si mesma, 

mas um conclamar para a compreensão e superações de contradições, de modo 

dialético: das ilusões em relação a um ensino que seja legítimo com a presentificação de 

Surd@s Professores em processo e contextos linguísticos educativos para a valorização 

de seu trabalho, de modo a avançar para além do desequilíbrio político, econômico e 

social.  

Os professores Surdos historicamente foram tratados, enquanto Indivíduos em 

processo de Identidade biográfica e/ou de vida pessoal atrelada ao sistema de educação, 

dentro de padrões que revelam a manutenção da mentalidade social que, de forma direta 

e/ou indireta, dificultou/dificulta o atendimento às suas reinvindicações culturais e 

linguísticas.  

Diante dessa realidade, consideramos ser necessário ampliar a discussão por 

meio de concepções teóricas, para além das limitações interpostas no sentido de 

reivindicarmos a presentificação de Surd@s Professores, de modo que não sirvam como 

modulações, mas que vão ganhando espaços para a legitimidade educativa pelo trabalho 

no processo e contextos de ensino.  

Assim, reinventar ilusões significa possibilitar ensino-aprendizagem, com 

qualidade, para todos, para além do que oferece o sistema de controle sobre Surd@s 

Professores em suas atuações pelo trabalho. Portanto, consoante ao que reza a Nossa 

Carta Magna, significa levar a efeito um direito líquido e certo para que a verdadeira 

conquista da cidadania possibilite liberdade no exercício do trabalho, ainda que tardia.  

Assim, esta obra mostrou, por meio de análise-teórica, que a presentificação de 

Surd@s Professores não depende somente do fator pedagógico, mas da infraestrutura 

econômica e social e da superestrutura política, legislativa e, ideológica. Nessa direção, 

necessitamos de olhares refinados em consonância com os aspectos linguísticos 

pedagógicos de Sujeitos Surd@s Professores em processo de socialização de 

conhecimentos. 
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O papel desta produção é transformar o mundo do qual acreditamos fazer parte, 

de nós e entre nós e nas inter-relações, enquanto Surd@s Professores, por meio da 

educação. Ou seja, as Identidades em seu trabalho educativo devem ser compreendidas 

como ações concretas de seus perfis para o processo e o contexto de ensino. Desse 

modo, esta obra, com as concepções teóricas das análises, trouxe subsídios profícuos às 

reflexões sobre a própria realidade de Surd@s Professores de modo que sejam 

legitimados, de fato e de direito.   

Conforme Magalhães e Fidalgo (2019, p. 4)43, a obra procurou se constituir 

como “uma tentativa de confrontar injustiça; um esforço para implementar relações 

dialéticas, permitindo que surjam contradições mundiais e características culturais 

dominantes a serem desafiadas”, que fazem parte da concepção teórica da realidade 

educativa, entendendo que fazer a crítica mediante a concepção de mundo, com o 

processo em que está posto significa buscar transformar o espaço educativo, a sociedade 

e os próprios professores que se encontram nesses contextos.  

Assim, buscamos confrontar a realidade posta historicamente sobre o perfil de 

desigualdades nas atuações de ensino, por conta das velhas mentalidades que insistem 

em dessimbolizar Surd@s Professores. Isso porque é na realidade educativa que ocorre 

a materialização mais completa das contradições em busca de novas características 

culturais, linguísticas e pedagógicas.  

Nessa direção, considerar Surd@s Professores, em espaços educativos, em 

processo e em contexto como presentificação significa entender como a relação de 

convivência de corpos, entre outros corpos, se estabelece para denunciar a realidade em 

que estão inseridos. Dessa forma, para nossa mediação e reflexão, buscamos entender o 

que vem a ser o corpo. 

Ao tratar sobre o corpo, sobretudo em caráter visível, Merleau-Ponty (2014) 

considera que ele não só existe de um ponto de vista mental, mas também de um ponto 

de vista corporal. Dessa forma, o corpo tem uma intencionalidade, ou seja, o corpo é 

consciente, pois apresenta uma série de ferramentas que se articulam com a mente para 

dar significado ao mundo.  
                                                        
43 attempt to confront unfairness; an effort to implement dialectical relations, allowing for world 
contradictions to come forth and domineering cultural features to be challenged (MAGALHÃES; 
FIDALGO, 2019, p. 4). 
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Assim, “enquanto que as coisas só se tornam dimensões a partir do momento em 

que são recebidas no interior de um campo, o meu corpo é este campo, (isto é) um 

sensível que é dimensional por si próprio, um medidor universal”. Dessa forma, a 

“relação do meu corpo como sensível com seu corpo como sentiente (este corpo que 

toco, este corpo que toca)” “possui um entorno que é avesso desse em-torno” 

(MERLEAU-PONTY, 2014, p. 236).  

Portanto, o corpo, agora como corporeidade, não é mais aquela fonte de 

ignorância e erro, mas sim fonte de conhecimento e de intencionalidade, pois pensa e se 

articula com a mente. E essa articulação traz significado e sentido ao mundo em que 

vivemos. 

Uma vez que o corpo é expressivo, e isso é uma realidade na comunicabilidade 

dos Surdos, podemos dizer que a Língua Brasileira de Sinais, a Libras, é um bom 

exemplo dessa consciência dos sentidos. Nesse caso, as mãos de Surdos, em 

sinalização, ou seja: a mente articula o sinalário, e há expressividade do corpo em suas 

variações linguísticas por meio de seus sotaques corporais plurais, como acontece nas 

diversidades linguísticas regionais brasileiras. 

O mesmo se pode dizer das demais línguas de sinais de outros países, uma vez 

que o corpo também está integrado ao mundo. Nesse sentido, o corpo fornece 

significados às outras pessoas, pois está integrado à percepção dos outros 

Indivíduos/Sujeitos. Portanto, podemos dizer também que as manifestações ou o modo 

expressivo e de concepções linguísticas transpostos pelos Surdos variam de 

personalidade em personalidade, ou seja, de corpo em corpo. Ademais, o corpo em 

processo e contexto educativos requer sentido que respalde tanto a prática desses 

trabalhadores Surd@s Professores como o modo em que se vai constituindo a questão 

pedagógica e linguística.  

Por isso, o corpo Surdo não pode ser considerado de forma isolada, ou somente 

em referência a Libras ou a Língua de Sinais, mas em Processo Linguístico de 

Monoglossia, Heteroglossia, Bilinguismo, Diglossia, Língua Adicional, Multilinguismo, 

Translinguagem e Repertório Linguístico.  

Assim, também no Processo Pedagógico, onde o corpo de Surd@s Professores 

atua por meio da Alfabetização, do Letramento, dos Multiletramentos, da 
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Multimodalidade, do Multiculturalismo, da Língua Adicional em Perspectivas 

Pedagógicas e do Repertório Pedagógico, o modo de produção pelo trabalho gera a 

consciência e as (re)caracterizações de suas personalidades, agregando e socializando 

conhecimentos.  

Assim, o corpo, enquanto do Ser visível e invisível, pode refletir sobre si mesmo 

nas relações sociais e educativas no sentido de, conforme Marques (2008) “um corpo 

que se levanta em direção ao mundo” e, diante das relações de experiências e 

descobertas para além dos estereótipos, pode contrapor a diferença, que se manifesta por 

meio “da desigualdade corporal como fundamento para a igualdade social”. 

É nessa questão de desigualdade que Marques (2008) vai destacar como as 

pessoas surdas percebem a diferença em relação às outras pessoas, pois “sempre 

estiveram subjugadas a uma visão de normalidade ou, mais precisamente, a um ideal 

que deveriam ser como as pessoas não surdas”. É diante desse ato comportamental 

corporal que as atitudes vão reproduzindo status de inferioridade perante o mundo 

vivido nessas reações. 

Dessa forma, a experiência do corpo que se locomove, “interage e apresenta ao 

mundo vivido” possibilita um (re)conhecimento perceptível no e pelo mundo. Assim, há 

um despertamento para se perceber enquanto corpo reagente diante do mundo que o 

cerca, portanto, “não mais como o ser limitado na surdez, mas o ser que pela surdez se 

revela como uma pessoa que vê e contempla o mundo sob um outro prisma” 

(MARQUES, 2008).  

Entendemos que obter um novo olhar sob outro prisma representa dar novo 

significado “à vida e à consciência que tomamos de ‘movimentos nascentes’ em nosso 

corpo”, de modo que o olhar humano acenda para superação diante da velha práxis 

comportamental sobre o outro, onde o corpo se apresentava de forma subjugada. Assim, 

o próprio corpo Surdo é uma forma de comunicação, de conhecimento e de 

sensibilidade corpórea de relações para superação do mundo em que está inserido. 

É justamente nessas questões de subjetividades que os valores de visibilidade e 

invisibilidades estão necessitando reconstituir de modo corpóreo a história, a cultura e a 

percepção linguística. Nessa direção, conforme Marques (2008), o ser no mundo “não 

pode ser visto na sua ausência, mas na sua pertença, pois é nela que ele mostra sua 
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igualdade”. Embora haja um desnivelamento histórico e cultural em relação aos Surdos, 

a maior utopia que queremos está justamente em alcançar a igualdade de direitos e de 

condições de modo que a categoria de Surd@s Professores ganhe, de fato, legitimidade 

pelo trabalho educativo. 

Para aproximar os corpos de modo a despertar a presentificação de diferentes 

atuantes no processo e contextos educativos é que destacamos por meio de Surd@s 

Professores as suas manifestações e denúncias. Nessa direção, esta obra trabalha com 

análise teórica e, por essa razão, não incorporamos as entrevistas de Surd@s 

Professores, pois não se trata da análise de entrevistados; entretanto, destacamos pontos 

discursivos em forma de denúncia para anunciar uma nova consciência e percepção de 

mundo educativo. 

Mediante o que compreendemos sobre o corpo, destacamos em forma de 

denúncia os obstáculos que se interpuseram no itinerário de vida de Surdos no processo-

contexto educativo e no exercício de seu trabalho de professor. Assim, buscamos 

entender os meandros desse contexto para além do conservadorismo pedagógico e 

linguístico. Dessa forma, queremos prosseguir com o itinerário de vida; com a formação 

acadêmica; atuações por meio de escolas de Inclusão; em Instituição Federal de Ensino; 

em Escola Bilíngue de Surdos; em Ensino Superior e assim refletirmos se de fato há 

valorização de Surd@s Professores no Brasil. 

Ao ser questionado sobre o porquê da escolha em ser professor, um Surdo 

Professor, de Sociologia, se manifestou dizendo que, quando estudante em escola de 

Surdo, aos dezesseis anos de idade, percebia que seus amigos tinham dificuldades de 

compreender a explicação do professor ouvinte, e nada ficava claro, pois “tinha uma 

barreira e os amigos ficavam dependentes de ajuda”. Portanto, para suprirem essas 

dificuldades, os próprios estudantes Surdos realizavam compartilhamentos de saberes 

como uma forma de se ajudarem, uma vez que “o professor ouvinte não conseguia 

fazer essa troca de relação e isso não adiantava”. Nessa direção, vamos perceber que 

desde cedo esse Surdo, em seu itinerário de vida, enfrentava os obstáculos educativos e 

a necessidade de emancipar o saber. A realidade vivenciada com a presença de 

professor ouvinte, que despertou sua percepção por maior interação, vem 
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consubstanciada em sua fala: “percebi a necessidade e que precisava de um 

professor Surdo como modelo”. 

Interessante constatar que, quando o estudante menciona o professor Surdo 

como modelo, percebemos, de forma sutil, que a presença requerida não estava 

relacionada apenas ao ato de ensinar, mas também à própria concepção de Identidade. 

Ou seja, tratava-se de uma referência Surda para com outro Surdo, uma identificação, e 

não apenas um modelo feito uma cópia conforme enfatizou Reis (2007): “modelo é o 

mesmo que copiar sem produzir, ao contrário da identificação, que acontece quando há 

uma produção de significado na relação com o outro”.  

Nesse aspecto, entendemos uma identificação com o professor no seu jeito de ser 

Surdo, no modo como produz conteúdos, compreensões e desenvolvimento por meio do 

conhecimento compartilhado. Um espaço de convivência presencial, corporal, prática, 

humanizada, em que Surd@s Professores vão transpor sua cultura, sua língua de sinais, 

sua identidade e o modo de ser no processo de ensino pelo trabalho.  

Retomando o posicionamento do Surdo Professor com preocupação na educação 

de Surdos, percebeu-se que os Surdos, estão sempre manifestando vontade de aprender, 

seja por curiosidade, seja por interesse em se aprofundarem nas questões que lhes 

descortinam o mundo. Foi nesse ambiente envolvente que um estudante Surdo, 

querendo contribuir para a formação de estudantes Surdos, manifestou interesse em ser 

professor, pois cansou de viver “sempre dependendo das informações de ouvintes. E 

pensei vou escolher ser professor!!! É uma área própria para ouvinte não é!!! 

Então eu vou ser professor Surdo sim!!! Igual ouvinte e os Surdos podem me 

perguntar de forma igual? Podem me perguntar, e eu vou responder que nunca 

será de forma igual!!!”. Sempre assim!!! Surdo pergunta e a resposta de um 

ouvinte nunca é igual e falta segurança. Agora Surdo pergunta e recebe resposta 

de Surdo isso é um alívio que transmite confiança. Primeiro porque Surdo tem 

vontade de aprender, mas não confia no ouvinte, fala que entendeu bem, mas falta 

qualidade. Eu pensei tenho vontade e quero ser professor para incentivar e 

ajudar!!! Jovens e estimular a conhecerem o mundo.   

Aqui está a compreensão do que representa um reconhecimento enquanto perfil 

de professor, ou seja, Surdo lecionando em sua prática diferenciada daquela velha 
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postura didática em tempos educativos, haja vista que a experiência de vivência cultural 

e linguística, adquirida em tempo estudantil e consubstanciada na maturidade, despertou 

a escolha de exercer a prática pedagógica para além dos modelos oferecidos, ou seja, 

com uma forma de tratamento solidária e humanizada no ato de lecionar.  

Ainda em se tratando do mundo do trabalho, o Surdo Professor relata que seu 

processo de escolha para ingressar no ensino superior foi muito dificultoso: “crescendo 

e já no ensino médio comecei a procurar trabalho e consegui trabalho e comecei a 

faculdade, mas o chefe me proibiu por causa do horário, ou trabalha ou faz a 

faculdade, um dos dois. Fiquei em uma situação pensativo ou trabalho ou 

faculdade, então tinha que focar ao trabalho porque era o período de cotas e era 

importante eu garantir essa condição de cotas e o chefe falava se você não quer, 

procura outro lugar para trabalhar. Então fica na condição de trabalho sempre 

exercendo o trabalho geral e não conseguia evoluir por conta de cotas e a cotas era 

vaga permanente e evolução não tinha e percebi isso sempre exercendo o trabalho 

repetitivo e fui procurar outro emprego melhor e quando consegui me senti melhor 

e resolvi começar a faculdade e tive vontade de começar a ensinar o Surdo 

também”. 

Percebemos as limitações e precarizações no mundo do trabalho, em que o 

Indivíduo/Sujeito tem que se submeter às condições de cotas trabalhistas, ou seja, onde 

não há oportunidades para os estudos, para seu processo de evolução enquanto 

intelectualidade educativa. Nesse ambiente, as contradições estão postas aos Surdos em 

seu itinerário de vida, pois têm que seguir as limitações ofertadas. Entretanto, quando 

querem expandir seus horizontes, tomam a iniciativa de se posicionar para mudar e 

transformar o que está posto. Nessas condicionantes, visam buscar a dimensão da 

consciência como novo homem, agora como Sujeito transformador de sua própria 

realidade e não mais como Indivíduo.     

 É dessa forma que compreendemos a categoria de Surd@s Professores na busca 

da dignidade e do reconhecimento por meio do trabalho que exercem. Portanto, a 

prática pedagógica é fundamental na política-cultural de modo a valorar as Identidades 

nos direitos de atuações pelo trabalho em espaços educativos. Por que, embora, Surd@s 

Professores, enquanto Indivíduos/Sujeitos sejam um fato, ainda não são constituídos em 
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Legitimidade enquanto categoria de trabalho. Por isso, consideramos ser necessário 

expandir de modo que a relação desses atores sociais seja diagnosticada para uma 

potência significativa em territorialização político-cultural-linguística de seu tempo. 

Buscar uma nova realidade educativa e mudar para novas oportunidades 

significa empreender ações efetivas para novos espaços de relações em territórios 

educativos. Ao pronunciar-se diante do que está posto por meio de um olhar crítico e 

transformador, o Surdo Professor teceu sua denúncia, dizendo que “nunca vi um 

professor Surdo em minha vida em todo esse tempo em que estudei!!! Nunca!!! Eu 

não tive um modelo e ficava perdido por não ter uma referência. E qualquer lugar 

que eu vá hoje, sou um adulto já, e não vejo professor Surdo, alguns, mas é quase 

zero”. 

As ausências de presentificações de Surd@s Professores são reflexos de uma 

política pública que perdeu de vista a verdadeira finalidade do processo educativo e do 

espaço democrático de direito. Por isso, precisamos empreender um olhar crítico para o 

processo educativo para superar tanto os entraves como as condições colocadas.  

Em outra situação uma Surda Professora de Português-Inglês relata a dificuldade 

de acompanhar a disciplina devido a falta de intérprete, pois, segundo ela, “na 

faculdade, tinha aula de inglês, mas não conseguia acompanhar por causa da 

audição que precisava ouvir as palavras e depois traduzir para o português (...), 

então as disciplinas que fiz foi o inglês escrito, o português consegui fazer tudo, 

mas é muito difícil porque na minha faculdade não tinha intérprete e me formei 

mais ou menos no ano de 2009/2010, comecei na verdade em 2007 e não tinha lei 

certa. Na verdade até tinha lei, mas a faculdade não respeitava a lei e aí não tinha 

intérprete para mim e esse processo foi muito difícil”. 

Observamos a precarização da universidade enquanto processo de formação de 

formadores, pois ainda está direcionada a uma perspectiva de estudantes ouvintes. Aqui 

está claro como prevalece a produção educativa ainda atrelada a um atendimento 

conservador-excludente que não foi projetado para atender e corresponder outros 

públicos educativos.  

Assim, no que diz respeito à prática educativa no ato de ensinar, a Surda reforça 

que essa “prática na faculdade era zero, às vezes (...) precisava fazer programação, 
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seminários, uma aula diferente, mas na verdade eram uma ou duas, enfim, 

pouquíssima prática quase concluindo a faculdade”. Portanto, a projeção de 

formação de formadores, infelizmente, subjuga a capacidade dos estudantes Surdos 

executarem a sua forma de ensinar em sala de aula.       

Esse árduo processo de formação acadêmica exigia grande esforço da Surda 

Professora. Portanto, nessa denúncia, percebemos que o corpo está na condição de 

invisibilidade no processo educativo de formação de formadores. Isso nos permite 

refletir: como atender a educação sendo que a negligência está presente no processo de 

formação? A realidade que está posta ainda apresenta desafios a serem enfrentados 

pelas gerações ulteriores. 

 Assim também aconteceu com o Surdo Professor de Educação Física, que 

destaca em seu relato as dificuldades que teve, durante a disciplina de Filosofia em sua 

formação acadêmica, e o pouco contato que teve com a prática: “quando vi a filosofia 

assustei!!! (...) o problema era com a interpretação porque o professor explicava 

direto e a intérprete tinha que parar para explicar, e eu escrever, e depois a gente 

sentava e ela explicava a tradução da aula de filosofia e eu tinha que decorar”. Para 

o exercício de sua prática enquanto professor, o Surdo Professor tinha que adaptar sua 

prática porque, na formação acadêmica, segundo ele, “a prática (...) é pouca, no 

entanto, é mais teoria. (...) Hoje eu como professor trabalho com a prática e a 

teoria, aproprio da teoria como um processo que ajuda a compreender a prática”.  

 Há uma grande preocupação do Surdo Professor em adaptar sua prática de modo 

a facilitar o entendimento dos estudantes Surdos e assim evitar os dissabores 

experienciados por ele, enquanto estudantes.    

Para a Surda Professora, oralizada, que trabalha em uma escola de inclusão, o 

processo de adaptação a esse ambiente transcorreu em meio a certo cuidado e atenção, 

pois além de precisar fazer adaptação de sua aula, havia um incômodo quando tinha de 

estar em reunião pedagógica ou na sala de professores porque, segundo ela, “eu acho 

que às vezes todos os professores esquecem que sou Surda e não têm muita 

preocupação como se deve ter certos cuidados e como explicar, (...) às vezes acho 

que a inclusão é difícil na sala de professores e aqui na escola os ouvintes é mais 

difícil e todo mundo só conversa em português”. 
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Outro olhar denunciativo sobre escola de inclusão foi trazido pelo Surdo 

Professor que destaca a questão de identidade dentro desse espaço educativo, pois “a 

identidade Surda na inclusão é ruim, mas precisamos ver o que é ruim e hoje 

ninguém sabe explicar o que é ruim, e dizem que na escola o ensino é fraco. Fico 

pensando que na Escola Bilíngue de Surdos o ensino também é fraco!!! Agora, se 

me dizem que na escola inclusiva tem um problema de identidade cultural, nesse 

sentido concordo e isso é verdade!!! O problema que identidade cultural não tem!!! 

Não sei como resolver esse problema!!! Quando se trata de Identidade cultural sou 

a favor da Escola Bilíngue de Surdos. Mas o Surdo, ao mudar para a escola 

bilíngue, o que vai acontecer? Não sei? É melhor escola inclusiva ou os professores 

Surdos vão para lá? Então coloca o professor Surdo lá. O governo precisa pensar 

como vai fazer com o tema da identidade Surda. O ensino ok!!! Mas e o tema de 

identidade Surda na escola inclusiva? 

 Percebemos que está fortemente posta nessa denúncia, a questão da Identidade 

Surda. Isso porque a Identidade não pode ser considerada de maneira singular e isolada, 

mas em reconhecimento a pluralidade de Identidades que estão em processo nos 

diversos ambientes educativos.  

  No que diz respeito à relação de trabalho, no ambiente de inclusão, a denúncia 

está relacionada à questão que envolve gestão ouvinte e docência Surda, pois, segundo 

relato do Surdo Professor, “em uma escola em que o diretor é ouvinte e eu Surdo, eu 

tenho dificuldade de dar a minha proposta. Na inclusão tem um padrão e 

acompanhamento de regras, mas para o Surdo é mais difícil porque tem certas 

limitações. A minha proposta sempre não concorda, não concorda, não concorda, 

por que!!?”  

 Quando tratamos da Escola Bilíngue de Surdos, as questões denunciativas estão 

diretamente relacionadas à prática pedagógica desigual, diferenciando professor de 

instrutor, com maior presença de professores ouvintes, uma vez que são priorizados em 

concurso público para atuarem nesse território educativo, pois o próprio concurso não 

corresponde ao processo cultural linguístico Surdo.    

 Vejamos como isso se apresenta na prática segundo relato da Surda Professora, 

atuante nesse espaço, que pensou que na “Escola Bilíngue de Surdos era diferente, 
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mas na prática a profissão é diferente porque aqui na prefeitura o Surdo não tem 

professor é só instrutor e eu no começo não entendia a diferença porque antes 

achava que iria encontrar somente professor Surdo porque achava natural Surdo 

se formou, terminou a escola e depois, no futuro, ele vai ensinar as crianças. Mas 

quando encontrei a Escola Bilíngue de Surdos e quando entrei percebi que não tem 

professor Surdo. Achei estranho, (...) porque (...) para conseguir o trabalho, antes 

precisa prestar concurso e fica muito difícil porque o Surdo não tem muita 

oportunidade, pois a prova do concurso sempre é em português escrito e muita 

teoria, muita leitura. Para o Surdo, às vezes, fica mais difícil. Acredito que o 

processo deveria ser diferente, porque eu imagino, em teoria, que na Escola 

Bilíngue todo o Surdo precisa ser o primeiro, igual protagonista. Eu pensava assim 

quando entrei na Escola Bilíngue de Surdo”. 

 Em continuação a essa denúncia, a Surda Professora enfatiza que “na Escola 

Bilíngue de Surdos é diferente porque não tem Surdo e tem muitos professores 

ouvintes (...) que não sabem Libras isso é ruim e sentia que lá na Escola Bilíngue 

não tem muita metodologia (...) eu imaginava que trabalhar com os Surdos seria 

diferente do que trabalhar com os ouvintes. (...) Eu tentava ensinar o Surdo, 

português lá na minha sala eu era professora substituta e a sala, às vezes oitava ou 

o nono, mas entrava e perguntava como escreve palavra, por exemplo: cidade? E 

tinha Surdo que não sabia escrever e mostrava o sinal, mas no momento de 

escrever não sabia. Eu penso que falta qualidade de como ele vai aprender ou 

como o Surdo jovem vai se desenvolver como seria o mais importante na escrita ele 

não consegue entender porque a Libras é muito importante e muito de formar e 

construir o ser humano. (...) Perguntei agora imagina no seu futuro que quer fazer 

e ter profissão e como você quer? (...) Um aluno respondeu para mim quero 

trabalhar em mercado. Então fico pensando, como aluno inteligente e pensar 

assim?! Mercado, mas pode ser engenheiro, professor, médico.  

 Considerando-se as implicações metodológicas, a prática educativa aos 

estudantes Surdos, nesse território Bilíngue de Surdo, passa por um processo de 

precarização que afetou a formação estudantil e a perspectiva futura para o mundo do 

trabalho. Perante essa situação, percebemos o desnivelamento no que se refere a 

motivação e à construção de competências para que Surd@s Professores abarquem 
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autonomia para atuar em Escola Bilíngue. O porquê disso está na forma de concorrência 

que se processa em descompasso com o contexto cultural-linguístico. 

Quanto à forma de tratamento direcionada aos Surd@s Professores quando 

ingressam no serviço público para a prática educativa, precisa ser destacada, pois 

embora muitos tragam a formação em seu currículo, ainda carecem de um 

reconhecimento legítimo enquanto categoria de trabalho de Surd@s Professores. Diante 

deste impasse, muitos se sentem desvalorizados em sua formação quando são 

encaminhados ao exercício da prática pedagógica. Isso porque os Surdos são alocados 

na função de instrutor e não de professor. Vejamos o relato da Surda Professora sobre 

essa questão: “Falo que sou professora porque me envergonho em me nomear como 

instrutora porque me sinto rebaixada diante de tanta formação que tenho”.  

 Na esperança de responder a novos desafios, consideramos desrespeitosa essa 

forma de tratamento com os Surdos, pois, além de ser reproduzida aos estudantes 

Surdos, também se reflete na atuação de Surd@s Professores nesse território educativo. 

Conforme reforça a Surda Professora, “a coordenadora eu acho que não tinha um 

sentimento igual ou queria apenas aproveitar dos Surdos ou preconceito, porque, 

por exemplo: percebia as vezes que ela achava que o Surdo não entendia o 

português ou não tinha inteligência, coitado ele é Surdo, coitado ele não sabe, eu 

ficava incomodada e sentia isso”.  

 Como se não bastasse essa postura com os estudantes, observamos as mesmas 

formas de tratamento de professores ouvintes para com a Surda Professora: “com a 

coordenadora eu sentia que ela tinha muito preconceito. Na sala dos professores, 

sempre se conversava em português. Porém, eu achava que seria melhor respeitar 

e conversar em Libras para todo mundo saber o que estava acontecendo. E me 

sentia diferente. Também percebia o que acontecia lá na escola bilíngue onde o 

professor ouvinte com medo de perder o lugar para um Surdo, porque eu entrei. 

Eu Surda sentia que muitos professores ouvintes estavam com medo, nossa ela é 

Surda e sentia muito preconceito. Hoje eu fico pensando se eu quero voltar na 

escola bilíngue ou não?! Não sei falar se quero ou não quero, porque fiquei muito 

triste lá na escola bilíngue e senti muito preconceito”. 
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 Não estamos tentando construir aqui uma situação de aprendizagem romantizada 

que se cria dentro da Escola Bilíngue de Surdos, mas escancarar essa realidade diante da 

“pseudo-harmonia” entre Surdos e ouvintes. Infelizmente, de forma direta e/ou indireta, 

o preconceito está presente e, como não poderia deixar de ser, se manifesta no corpo 

entre os corpos e nas relações entre os Indivíduos. Dessa forma, torna-se urgente 

transformar essa realidade, por meio de consciência necessária, humanitária, de modo 

que as práticas pedagógicas, de relações docentes e discentes, reconheçam e valorizem 

as variações linguísticas, os status linguísticos e, sobretudo, o perfil de professor que se 

tem nos espaços educativos.  

 Embora os comportamentos na Escola Bilíngue de Surdos se manifestem de 

forma contraditória, preconceituosa, concorrencial e desnivelada, ainda assim há uma 

forte preocupação em se saber que disciplina ocupar para se ensinar. Nessa direção, o 

Surdo Professor destaca sua preocupação. Seu relato enfatiza que, nesse ambiente, há 

necessidade: “de professor de História, Português, Inglês, e isso é importante, não 

adianta a gente pedir uma Escola Bilíngue se só tem professores de Libras. Sendo 

que quase 90% têm formação em Letras-Libras e os demais? História, Português, 

Inglês são professores ouvintes ou tem outra formação. Não adianta pedir Escola 

Bilíngue assim!!! Nos pedíamos Escola Bilíngue e precisamos de vários professores, 

várias disciplinas e isso é muito forte, uma só área fica difícil”. 

 Em continuidade, o Surdo Professor, menciona que “o grande problema é o 

quê? Temos a escola Bilíngue de Surdos, mas não temos professores Surdos. Se na 

Escola Bilíngue não tem professor Surdo, não pode ser Bilíngue e isso não pode!!! 

Porque a primeira Língua está faltando e a maioria dos professores a língua dele é 

o português e vamos ter o inverso o português primeiro a Libras ficará secundário. 

O professor Surdo é nativo, primeiro!!! Então dentro da escola tem instrutor, mas 

instrutor não é professor e penso que precisa abrir contrato urgente para se 

colocar professores Surdos na Escola Bilíngue com a disciplina própria dele e com 

a formação própria dele. A criança Surda irá sentir mais orgulho e terá 

autoestima, ultrapassando os limites”.  

 Entendemos a preocupação em ampliar atuação nas demais disciplinas, pois a 

denúncia está em não abrir espaço para que Surd@s Professores façam valer a 
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concepção Bilíngue em suas presentificações no processo linguístico e pedagógico. 

Portanto, urge empreendermos um novo despertar para outras áreas de conhecimento, 

cobrando reestruturação de formação de formadores em nova perspectiva de ensino e de 

instituições educativas para a reestruturação da convivência prática pelo trabalho.   

 Nessa concepção da interação social produtiva, estabelecida pelo trabalho ali 

inserido, Surd@s Professores percebem as contradições no que se convencionou chamar 

de Escola Bilíngue como um constructo inteiramente anistórico, disfarçando uma 

substância social conservadora. Por isso, é importante sublinhar aqui a indignação do 

Surdo Professor: “se é a escola bilíngue, mas todos são ouvintes, é complicado! Pois, 

o diretor é ouvinte, o coordenador ouvinte, secretário ouvinte, todo mundo é 

ouvinte e onde está a palavra bilíngue? Precisa lá abrir oportunidade aos 

professores Surdos e quantos professores Surdos têm? Sempre esperando 

oportunidade e nada! Vamos dar instrutor. Ok!!! Mas eu não quero ser instrutor 

eu quero ser professor. O problema principal é que na Escola Bilíngue falta 

professor Surdo dentro dessa escola”.  

 Já temos pouquíssimos Surd@s Professores atuando conforme a sua própria 

formação, e, quando estão no contexto de trabalho educativo, ainda assim, são 

desacreditados em sua própria potencialidade. Vejamos o desabafo e a denúncia do 

Surdo Professor: “a minha proposta sempre não concorda, não concorda, não 

concorda, por quê!!? Isso mesmo!!! Bilíngue porque tem uma visão sempre 

própria dele e é difícil o professor dar porque tem essa barreira invisível, ao dar a 

proposta, parece limitações porque sempre recebe, não!!!, não!!!, não!!! Você vê e 

percebe discussão com a direção da escola por não aceitarem as propostas e é 

sempre a proposta dele e não consegue sentir e se colocar no lugar dos Surdos. Não 

consegue!!! Se mudasse a direção e fosse um Surdo talvez seria melhor!!! Por 

exemplo: eu professor Surdo poderia ter essa empatia de Surdo para Surdo isso é 

uma coisa que os ouvintes não têm. (...) Com diretor ouvinte não adianta. Até 

aceita abrir a mente, mas não adianta e isso não é igual, pois é muito difícil”.  

 Há fronteiras invisíveis em que Surd@s Professores se encontram na 

“mobilidade do trabalho”, ou seja, na atuação para agregar novos valores de formação, 

de cultura, de conhecimento e de prática pedagógica são desacreditados, em função do 
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desnivelamento cultural no mesmo espaço educativo. Percebemos, assim, a prevalência 

de uma verticalidade com o domínio e controle sobre as condições do trabalhador Surdo 

Professor. Daí, a manifestação de indignação desse educador em se sentir limitado para 

expandir o seu conhecimento.    

 Sob o mesmo aspecto de desnivelamento nas condições de trabalhadores 

educativos, vamos encontrar no Ensino Superior a imposição de uma hegemonia velada. 

Daí, o posicionamento de denúncia do Surdo Professor de Libras ao mencionar “que a 

própria instituição quando faz o processo de seleção para lecionar, os Surdos 

oralizados, são os escolhidos, pois assim, não há necessidade de incluir intérpretes 

na condição orçamentária da instituição”. Aqui se estabelece a contradição no 

sentido de que mesmo que a disciplina seja Libras, tem que aceitar o Surdo Professor, 

porém há uma imposição que está condicionada à lógica do financeiro e do custo 

benefício no que é mais cômodo e que está nesse jogo da política institucional 

educativa.  

  Em continuidade à manifestação, ele afirma: “quando se exige a presença de 

intérprete para as aulas teóricas e reuniões, dizem que os intérpretes são 

reservados somente aos estudantes Surdos, caso haja necessidade”. Aqui podemos 

ver a relação contraditória entre a seleção de direito e de não garantia que se manifesta 

contra a emancipação da dignidade humana em condição de Surdo Professor. Pois, na 

condição de Surdo,  a mediação do intérprete está para atender o Sujeito Surdo, o que 

lhe é de direito e de garantia, uma vez que tem que ser respeitado pela instituição 

educativa em corresponder ao que se processa no âmbito legal.  

  A Surda Professora, que também leciona Libras, se sente indignada diante de tal 

situação e “desvalorizada em atuar no Ensino Superior, porque a disciplina Libras 

é vista de forma simplista e romantizada, poucos têm uma visão crítica e é isso que 

tento trabalhar com os estudantes, mas parece que sou um dicionário ambulante, 

porque só querem saber de sinais, sinais e sinais de forma isolada e por onde ando 

na universidade, ficam me perguntando dos sinais”. 

Diante desse relato da Surda Professora, percebemos aqui um dissabor e uma 

crítica para com sua atuação na prática de ensino, pois além da carga horária reduzida 

da própria disciplina, muitos estigmatizam essa disciplina no próprio contexto 



493  

educativo. Por essa razão, ela defende que isso precisa ser superado e combatido, desde 

o processo de seleção, para que o ingresso de Surdo Professor, na gestão do curso 

Superior e de todos os docentes e discentes, seja legitimado em igualdade de condições.  

  Diante do exposto, precisamos compreender que não se trata, aqui, apenas de 

uma mera questão biográfica de vida, mas de um descortinamento do que ocorre inter 

(reciprocidade) e entre (alternativa) as relações sociais, linguísticas e pedagógicas 

educativas que vão se constituindo enquanto Identidades. Para isso, há que se 

compreender que as causas são mais arraigadas e não podem ser combatidas sem que se 

introduzam mudanças fundamentais na estrutura e infraestrutura no sentido de se 

legitimar a categoria de Surd@s Professores enquanto trabalhadores, tanto em 

visibilidade quanto em sua mobilidade educativa.  

 Portanto, as denúncias apresentadas por meio de atores Surdos trazem consigo as 

responsabilidades sociais para exigir do poder público uma política que corresponda e 

favoreça, em igualdade de condições, a categoria de Surd@s Professores em âmbito 

educativo, e estabeleça direitos legais, que convirjam com as relações sociais e 

fortaleçam a própria democracia educativa.  

O problema é urgente, pois essa barbárie que impregna as estruturas da 

sociedade, seja no âmbito político, social e/ou econômico, e se reflete na educação e na 

prática laboral dos Surdos, precisa ser superada como forma de concretização efetiva de 

uma emancipação legítima, verdadeira e orientadora. Por isso, entendemos ser a 

educação, por meio da atuação de Surd@s Professores, uma ferramenta de contestação 

em forma de resistência e libertação com o objetivo de desbarbarizar as práticas 

repressivas/opressivas e excludentes que a contracultura-linguística produz e reproduz 

contra os Surdos.  
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POEMA:  

SURD@S PROFESSORES – DESBARBARIZAR A BARBÁRIE!!! 

 

 

Olhamos em verticalidade; 

Dedo em diagonal; 

Não pode!!! Não podem!!! Não possuem!!! 

Inclinamos olhares para outra dimensão; 

Não pode!!! Não podem!!! Não possuem!!! 

A todo o instante nos sentimos invisíveis diante da barbárie... 

A solidão na multidão, um mundo sem vida; 

A verdadeira compreensão do incompreensível; 

Somos imagens de corpos entre corpos; 

As imagens dos invisíveis! 

Caminhamos por essa vida sem cor, sem vida; 

Só restam grafites em rústicos contrastes de corpos entre corpos; 

Somos Surdos! 

Somos Humanos! 

Somos agentes no meio de tantas gentes; 

Só penso, 

Penso só!!! 

Isso mesmo!!!  

Muito obrigado. Somos Pensadores!!! 

Somos Surd@s Professores! 

Corpos entre corpos, as imagens dos invisíveis; 
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Luz no horizonte... 

Nossas mãos gritam ao mundo, resplandecem conhecimentos; 

Saberes em nascente de rios, mares em mergulho profundo do saber em expansão; 

Surd@s Professores; 

Somos corpos entre tantos corpos; 

Clareamos os contrastes da vida amargurada, banalizada e barbarizada; 

Natureza de corpos em contraste de vida; 

Mãos feito pássaros se movendo sobre a desumanidade da ignorância sem brio; 

Mãos de vozes, vozes de palavras, um novo alento de luzes; 

Vidas entre corpos grafitados entrecortados; 

A vontade que nos resta do que restou; 

Natureza de corpos que nos faça compreender nosso próprio universo; 

Somos Surd@s Professores; 

DESBARBARIZAR A BARBÁRIE!!! 

Barbárie da Ignorância Humana; 

Barbárie da Desigualdade Educativa; 

Barbárie da Concorrência de Trabalhadores; 

Barbárie do Descaso; 

Barbárie do Sistema Falido; 

Barbárie da Dominação Linguística;  

Barbárie da Dominação Cultural;  

B-A-R-B-Á-R-I-E!!!! 

Não pode!!! Não podem!!! Não possuem!!! 

PARA!!!!! BASTA.... 
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Não Aceito! Não Aceitamos! Não queremos!!! 

Somos Pensadores, Surd@s Professores! 

Nova realidade; 

Cores reluzentes de vida que não se apagam, que não se evaporam; 

Dimensão de Consciência; 

Dimensão de quem Ensina, de quem Acredita e Aprende! 

Vejo luzes; 

Pássaros revoando ao ritmo da natureza humana em cores de vidas; 

Descoberta de nós mesmo entre corpos; 

Somos imagens! 

Somos Surdos! 

Somos Humanos! Somos Sujeitos! 

Queremos D-E-S-B-A-R-B-A-R-I-Z-A-R; 

Desbarbarizar a Ignorância Humana; 

Desbarbarizar a Desigualdade Educativa; 

Desbarbarizar a Concorrência de Trabalhadores; 

Desbarbarizar o Descaso; 

Desbarbarizar o Sistema Falido; 

Desbarbarizar a Dominação Linguística;  

Desbarbarbarizar a Dominação Cultural; 

Somos Surd@s Professores; 

Estamos em luta incansável; 

Em ações continuamos martelando essas muralhas do preconceito e do estigma da 

sociolinguística educativa; 
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Fragmento em fragmento, 

Pelas frestas que forem abertas, 

Fortalecemos conquistas, obtemos segurança concreta de nossas ações, 

em função histórica; 

Somos Trabalhadores;  

Somos Surd@s Professores!!! 

 

 

Surdo Professor, Poeta:  

Elias Paulino da Cunha Júnior 
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Essa Obra é a Ponta do Iceberg 

Elias Paulino da Cunha Júnior 

  

 

 

 

 

Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer 

Ítalo Calvino 
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