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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo investigar e analisar, em um determinado espaço 

geográfico, como se constituiu a trajetória de jovens surdos, a partir dos aspectos 

familiares, sociais e culturais presentes nessas trajetórias. Esta pesquisa apresenta uma 

abordagem prioritariamente qualitativa, embora também faça uso de dados 

quantitativos. Foram selecionados cinco sujeitos surdos de um município no interior do 

estado do Tocantins, em razão de caracterizar-se de pequeno porte e, possuir uma 

organização social peculiar. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-

estruturadas, observação das atividades cotidianas e documentos escolares dos sujeitos 

participantes da pesquisa. Para nortear a organização dos dados, a investigação teve 

como base os conceitos de capital cultural e social desenvolvidos por Pierre Bourdieu 

(1975, 1997, 2000 e 2005), assim como os estudos da educação especial desenvolvidos 

por Bueno (1998, 1999, 2007); Soares (1990, 1996); Mendonça (2007) e Ferrari (2010); 

os quais partem da perspectiva de que a surdez, indiscutivelmente, é uma marca que 

caracteriza essa população, mas, no entanto, essas identidades e trajetórias sociais 

também, se constituem, a partir das relações socioculturais estabelecidas em cada 

espaço social. Ou seja, o significado das práticas e relações sociais mantidas pelos 

indivíduos relaciona-se, tanto às questões de idade, gênero, posições sociais e espaço 

sócio-geográfico, quanto à condição de serem surdos. 

Palavras chaves: educação, surdez, meio social, espaço geográfico 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The present study aims at investigating and analyzing, in a geographical space 

previously determined, how the journey of deaf teenagers has been formed considering 

familiar, social and cultural aspects that are part of their lives. This research presents an 

approach that is essentially qualitative, although quantitative data has been used. Five 

deaf people from a small town in the countryside of Tocantins state were selected, since 

it is considered as a small-sized town and has a very particular social organization. The 

data were collected through semi-structured interviews, daily activities observation and 

school documents from the research participants. As a guiding tool to the data 

organization, the investigation was based on the cultural and social concepts developed 

by Pierre Bourdieu (1975, 1997, 2000 e 2005), such as the special education studies 

developed by Bueno (1998, 1999, 2007); Soares (1990, 1996); Mendonça (2007) and 

Ferrari (2010) who have their points of view arising from the fact that deafness, 

definitely serves as a symbol to characterize this population, however, these social 

identities and trajectories are also formed through the social and cultural  relationships 

established in every social space. In other words, the meaning of the social practices and 

relationships that the participants have kept is related not only to age, gender, social 

positions and social-geographical space questions, but also to their condition of being 

deaf. 

Key words: Education, deafness, social environment, geographical space. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a trajetória de indivíduos surdos a partir de 

aspectos familiares, sociais e culturais presentes na vida desses sujeitos. A preocupação com 

esse objeto de estudo nasceu do contato e anseios com a temática da Educação Especial e/ou 

inclusiva
1
, a partir da experiência de um trabalho de iniciação cientifica na Universidade 

Federal do Tocantins - UFT/CNPq, realizado em 2007. 

O objeto do campo da Educação Especial era um “novo mundo” a ser conhecido em 

minha trajetória de formação como professora das séries iniciais e, sobretudo, devido ao fato 

da disciplina de Educação Especial não ser obrigatória no curso de Pedagogia, não ficava 

clara a divisão entre o campo da educação e especificidades na área da Educação Especial 

e/ou inclusiva, bem como os paradigmas atuais que norteiam as práticas pedagógicas e 

pesquisas científicas nessa área de conhecimento, no Brasil.  

Dessa maneira, a experiência e contato com essa área restringiram-se ao que é 

produzido sobre a temática na contemporaneidade, mais especificamente no campo da 

educação inclusiva para alunos com deficiência
2
 e/ou “com necessidades educativas 

especiais”, no que se refere à inclusão desses indivíduos nos espaços escolares e sociais. 

O campo empírico no qual pude ter contato com a política de inclusão escolar foi o 

do município de Tocantinópolis, no estado do Tocantins, em que, naquela época, foram 

organizadas em algumas escolas salas de recursos pedagógicos para alunos “com 

necessidades educativas especiais”, caracterizadas como de educação especial, tanto para 

alunos deficientes quanto para aqueles considerados “normais” pela escola, cuja similaridade 

residia no baixo rendimento escolar. É interessante apontar que, todos os alunos com alguma 

dificuldade de aprendizagem ou escolar eram considerados “portadores de necessidades 

                                                           
1
 Bueno (2008) em as Políticas de inclusão escolar: uma prerrogativa da educação especial trata das 

ambigüidades e imprecisão dos conceitos dos documentos oficiais quanto à definição do alunado, bem como das 

perspectivas políticas de inclusão escolar, no Brasil. 
2
 A dinâmica social e política, bem como a sua relação com as referidas terminologias não é objeto dessa 

pesquisa, dessa forma o termo deficiência será usado de acordo com a proposição e definição atual, da Secretaria 

de Educação Especial, em relação ao que se considera por alunos com deficiência. Com base no documento 

“consideram-se os alunos com deficiência aqueles que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial que em interação com diversas barreiras podem ter restringida sua participação 

plena e efetiva na escola e sociedade. (BRASIL. MEC. SEESP. 2008, p. 15) 
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educativas especiais”, ou seja, incluídos numa sala de recurso, independente das reais 

dificuldades para desempenho escolar satisfatório. 

Percebendo a problemática envolvida na sala de recurso pedagógico no momento em 

que eu acompanhei os alunos “com necessidades educativas especiais”, bem como a inclusão 

e oferta de escolarização para os alunos com deficiência na referida sala, selecionei para o 

trabalho de iniciação cientifica o processo escolar dos alunos surdos em virtude de perceber 

que em outras cidades brasileiras havia um movimento social e escolar, sobretudo, a respeito 

das questões especificas da LIBRAS, cuja a não fluência por parte dos surdos era considerada 

como limitadora do acesso aos bens culturais, ao conhecimento escolar e à inserção social 

dessa população. Realidade um tanto diferenciada do espaço social e escolar da região 

tocantinense, mais precisamente no interior do estado em que a pesquisadora esteve inserida. 

Assim, naquele período, motivada por esse movimento social, analisei a prática 

escolar entre professor ouvinte e aluno surdo na sala de recurso, à medida que (apesar da 

exigência da Lei Federal n. 10.436/2002, de utilização da Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS), esta não era usada pelos professores em sala de aula. No entanto, as professoras 

recorriam a alguns sinais da LIBRAS para ensinar a modalidade escrita da Língua Portuguesa. 

Com base nesta exigência e na literatura especializada a qual tive acesso (LANE 

1992; SKLIAR, 2004; QUADROS, 1997, 1999, PERLIN, 2005), delimitei como hipótese que 

um dos fatores predominantes na exclusão escolar e social dos alunos surdos na região 

associava-se ao desconhecimento e apropriação da LIBRAS, por parte dos surdos e 

professores, bem como da imposição da escola do ensino da Língua Portuguesa (oral) aos 

alunos surdos. Essa perspectiva teórica afirmava que os surdos eram excluídos no interior da 

própria escola em decorrência do aprendizado da Língua Portuguesa (oral), imposta como a 

primeira língua
3
 a ser adquirida pelo aluno surdo. Tal hipótese se tornou menos relevante após 

a apropriação de outras leituras da área das Ciências Sociais. 

                                                           
3
 De acordo com a Lei Federal n. 10.436/2002, entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de 

comunicação e expressão em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical 

própria, constitui um sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas 

surdas do Brasil.  

Segundo Quadros (1996, p. 3) o português sinalizado é um sistema artificial adotado por escolas especiais para 

surdos. Tal sistema toma os sinais da LIBRAS e joga-os na estrutura do português. Para a autora, há vários 

problemas com esse sistema no processo educacional de surdos, pois além de desconsiderar a complexidade 

lingüística da LIBRAS, é utilizado como meio de ensino do português. Para ela, assim como para a perspectiva 
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A perspectiva teórica que serviu de base para a análise da relação entre a prática de 

ensino do professor ouvinte e alunos surdos na escola regular correspondeu aos estudos da 

literatura que abordam a educação de surdos a partir de uma visão sócio-antropológica da 

surdez (SKLIAR, 2004 Org.) 
4
. Este autor sugere a predominância de um modelo clínico 

terapêutico historicamente constituído na educação escolar dos surdos, assim como a 

existência de comunidade(s) surda(s) consubstanciada(s) pela cultura e peculiaridades desses 

indivíduos socialmente oprimidos pelos ouvintes. 

Embora tenha sido utilizada basicamente essa literatura no decorrer do levantamento 

bibliográfico do trabalho de iniciação cientifica, tive acesso a uma produção que abordava o 

problema social e escolar dos surdos em uma perspectiva crítica a respeito da relação entre 

surdez, linguagem e cultura. (BUENO, 1998). Entretanto, mais especificamente, o autor 

problematizava a questão da integração sociocultural dos surdos em uma análise que não se 

centralizava apenas, nas diferenças lingüísticas construídas entre surdos e ouvintes. 

Neste sentido, este último autor, sugeria a necessidade de se ampliar as pesquisas 

acerca da educação escolar e inserção social dos surdos, na perspectiva que ultrapassasse as 

questões exclusivas da língua e linguagem dessa população, incorporadas também ao campo 

das Ciências Sociais.  

Skrtic (1996), ao discutir quais são as principais ciências que fundamentam o campo 

da educação especial, sugere que são basicamente a biológica (mais especificamente a área 

médica) e a Psicologia, e que estas bases têm servido para críticas sobre a produção de 

pesquisa nesse campo no sentido de que a produção do conhecimento na educação especial 

seria “ateórica”, ou então, baseada em “teoria equivocada”, ou ainda, em “teoria confundida”. 

Após demonstrar como nenhuma dessas três críticas se sustenta o autor procura explicar que 

as bases teóricas oriundas da Medicina e da Psicologia são essenciais, porém, insuficientes 

para a produção do conhecimento acerca da educação de crianças com deficiência, pois se 

estas possuem marcas significativas (cujo campo de pesquisa é exatamente dessas ciências) 

por outro lado, a construção social da deficiência demanda, para que ela possa ser 

                                                                                                                                                                                     
bilíngüe da educação de surdos, o português escrito é considerado a segunda língua dos surdos, portanto a 

LIBRAS a primeira língua a ser adquirida pelos indivíduos surdos, no caso, da sociedade brasileira.  
4
 Nessa obra organizada por Skliar, os autores apontam uma insatisfação a respeito das tradições e dos 

paradigmas que predominavam dentro da educação especial. Skliar (2004) defende uma perspectiva sócio-

antropológica da surdez, distinguindo-a da visão clínica de oralização. 
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efetivamente compreendida e analisada, contribuições oriundas das Ciências Sociais que, 

aliadas às primeiras, poderão contribuir para o adensamento científico dessa produção. 

Assim, a partir das contribuições críticas de Skrtic (1996) ao campo da Educação 

Especial, Bueno (2008) sugere que: 

[as] teorizações sociológicas sobre os desvios que não [levem] em consideração as descobertas e 

achados sobre as deficiências produzidas pelo campo da medicina e da psicologia não dão 

oportunidades de avanços teóricos importantes, pois que estas últimas ofereceriam contribuições 

indispensáveis, embora não suficientes, para análises mais consistentes sobre os processos de 

socialização e de educação das pessoas com deficiência. (BUENO, 2008, p. 106)  

Nesse sentido, embora reconheça que a surdez é uma das principais marcas que 

caracterizam esses indivíduos, este autor amplia a análise envolvendo também aspectos 

familiares e socioculturais que constituem as relações e práticas sociais entre os sujeitos, e 

que esses aspectos expressam semelhanças e diferenças em virtude dos espaços e localidades 

em que tais indivíduos estão inseridos. 

Desse modo, a partir de Soares (2006, p. 88), consideramos que é na cadeia de 

relações entre sociedade e indivíduo, e “no interior dessas relações que as regras de 

convivência e participação social são construídas” entre os diferentes grupos sociais. 

Se, a análise da construção das identidades sociais de todo e qualquer indivíduo não 

pode deixar de considerar as características pessoais intrínsecas; por outro lado, as marcas 

construídas nos próprios processos de socialização, peculiares a espaços socioculturais 

diferenciados, devem exercer influência significativa nessa construção. Nesse sentido, esta 

pesquisa tem como ponto de partida exatamente a singularidade dos espaços sociais, de 

acordo com a sua localização geográfica e construção histórica.  

Assim, vale a pena discorrer, mesmo que sucintamente, acerca do espaço social e 

geográfico. 
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Espaços: o geográfico e o social 

 

O diálogo a partir do conceito de espaço geográfico e social neste tópico tem como 

objetivo refletir acerca do espaço sociogeográfico em que se localiza o campo empírico e 

sujeitos da pesquisa. Ou seja, da fronteira geográfica que divide econômica e culturalmente a 

região, e dentro desta; os espaços sociais como expressão das semelhanças e diferenças, em 

que se constituem as relações sociais de cada indivíduo surdo. Assim, podemos dizer que, as 

marcas construídas a respeito desses sujeitos distinguem-se ou assemelham-se, tanto pela 

condição de ser surdo, quanto por parte dos aspectos socioculturais e familiares presentes em 

suas trajetórias. 

Em se tratando de espaço geográfico, podemos considerar que as fronteiras são um 

produto de um ato jurídico no que se refere à delimitação do geográfico, ao mesmo tempo em 

que produz uma diferença cultural. (BOURDIEU, 2005). Evidentemente, as regiões também 

se delimitam em função de critérios culturais (língua, costumes, entre outros) que não 

coincidem totalmente umas com as outras. 

De certo modo, a forma em que o capital (econômico, social, cultural e simbólico) se 

reproduz na sociedade indica como se constitui tanto as regiões como os espaços das 

configurações sociais, na medida em que “organiza” e significa diversos ambientes sociais.  

Para Santos (2007), a atividade econômica e a herança social distribuem os homens 

desigualmente no espaço, distribuindo os indivíduos de acordo com sua classe e poder 

aquisitivo. Por um lado, o acesso efetivo aos bens e serviços difundidos na sociedade urbana 

depende do “lugar socioeconômico” e geográfico ocupado por eles. Assim, podemos dizer 

que, os espaços são formados por um conjunto de ações e sistemas de objetos que se 

relacionam de forma desigual no quadro geral da sociedade, “fragmentado em decorrência da 

materialidade objetiva e intenção subjetiva, que reúne a materialidade e a vida que o anima 

[...]” (SANTOS, 2002, p. 62).  

Se, para Bourdieu (2007), dentro do próprio espaço geográfico os sujeitos estão 

fragmentados em função de suas condições socioeconômicas, independente da condição 

biológica, por outro lado, para Santos (1998, 2002), o espaço geográfico, organiza-se também, 
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em função das relações e condições objetivas de vida, o que separa material e simbolicamente 

os grupos sociais. 

Assim, o espaço social pode ser comparado ao espaço geográfico, na medida em que 

se recortam as regiões, pois o espaço social “é construído de tal maneira que, quanto mais 

próximos estiverem os grupos ou instituições ali situados, mais propriedades eles terão em 

comum; quanto mais afastados, menos propriedades eles terão”. Ou seja, o espaço social 

também é constituído por meio da estrutura das relações de cada classe ou grupo social. 

(BOURDIEU, 1990, p. 153).  

Para Santos (1998, p. 61), “todos os espaços são geográficos porque são 

determinados pelo movimento da sociedade, da produção e divisão dos homens” sendo que o 

mesmo processo produtivo que os unem é o mesmo que os separam: “um mosaico de 

relações, de formas, de funções e sentidos”.  

Entretanto, para Bourdieu (2005, p. 138), espaço geográfico e espaço social não 

coincidem totalmente, uma vez que há “muitas diferenças que, geralmente, se associam ao 

efeito do espaço geográfico, por exemplo, a oposição entre o centro e a „periferia‟ é o efeito 

da distância no espaço social, ou melhor, da distribuição desigual das diferentes espécies de 

capitais”; assim o acesso aos bens culturais também depende de sua distribuição no espaço 

geográfico. 

De certa maneira, o espaço de relações sociais é tão “real” quanto o espaço 

geográfico, pois “as mudanças de lugar se pagam em trabalho, em esforços e, sobretudo, em 

tempo (ir de baixo para cima é guindar-se, trepar e trazer as marcas ou estigmas desse 

esforço)” ( BOURDIEU, 2005, p. 137). Assim, os indivíduos na teia social não 

“acumulariam” uma única marca, mesmo aquela já expressa pelas condições objetivas da 

deficiência, mas também, as que foram construídas socialmente a partir de suas inserções e 

relações em distintos meios socioculturais. 

 Ao considerar o espaço geográfico produtor de diferença sócio-espacial em que se 

constitui um “estilo de vida” característico das relações sociais e da distribuição dos 

diferentes tipos de capitais (econômico, cultural e social), a composição desse espaço permite 

“ultrapassar a perspectiva economicista, na medida em que a alteridade é vista [sobretudo] por 

meio de dados estatísticos de renda, índices educacionais e sua localização no espaço”. 
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(GAMALHO & HEIDRICH, 2000, p. 3). E assim, também percebê-lo na dinâmica das 

relações e práticas socioculturais que constitui e dinamiza a vida cotidiana de diferentes 

grupos. 

O espaço [...] da alteridade produz, de um lado, o que corresponde aos estilos de vida 

(Bourdieu) e de outro, as estratégias de sobrevivência. Ambos permeados por construções 

simbólicas que utilizam essas diferenças na estruturação e explicação do mundo vivido, do 

espaço social. (GAMALHO e HEIDRICH, 2000, p. 2) 

Apontar as questões que implicam na organização do espaço local é também 

discorrer acerca do social, em que as relações e práticas sociais se constituem; características 

do espaço geográfico, este não necessariamente como expressão de “uma simples associação 

de coordenadas, de latitudes e longitudes, de regionalização, de países, rios e domínios 

naturais, [entretanto] um conceito complexo que relaciona o local com o global”. 

(GAMALHO & HEIDRICH, 2000, p. 3). 

Assim, a construção local permite refletir acerca dos diferentes espaços em que se 

relacionam os indivíduos surdos, em contraposição à perspectiva que considera a população 

surda de forma homogênea, definida a partir de um conceito comum de comunidade e cultura 

surda, que se expressa fundamentalmente por meio da LIBRAS. Sob esta perspectiva, corre-

se o risco de desconsiderar as distintas formas de organização social, aspectos familiares e 

culturais dessa população, em distintos espaços geográficos e sociais. 

Desse modo, a escolha do campo empírico se deu com base na perspectiva apontada 

por Bourdieu (1971), de que a localização geográfica é um elemento importante para a análise 

de trajetórias sociais na medida em que os padrões de socialização existentes possuem 

características peculiares. Mas, além dessa perspectiva, Bourdieu também será utilizado como 

referência teórica, pois considero que os conceitos de capital cultural e capital social são 

essenciais para a análise aqui pretendida. 

Bourdieu (1979) sugere que, as investigações a respeito do mundo social não se 

restringem a uma visão dicotômica entre sujeito e sociedade. Dessa maneira, ele direciona 

suas críticas ao conhecimento fenomenológico e objetivista, sugerindo o modelo praxiológico, 

que permitiria produzir uma sociologia das práticas sociais e ação dos indivíduos perante a 

estrutura social.  
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O conhecimento praxiológico tem como objeto de estudo a relação dialética entre as 

condições objetivas e subjetivas de vida, ou seja, a dinâmica entre a estrutura objetiva e a 

incorporação desta na composição subjetiva, assim, as ações dos sujeitos não 

corresponderiam somente às determinações diretas das condições objetivas, mas também, da 

posição de origem familiar em que o indivíduo foi socializado.  

Embora nossa análise não use diretamente o conceito de habitus, para se 

compreender os conceitos de capital cultural, social e simbólico, é necessário discorrer sobre 

o que Bourdieu (1979) propõe acerca do conceito de habitus – “é esse principio gerador e 

unificador que retraduz as características intrínsecas e relacionais de uma posição em um 

estilo de vida unívoco, [...] as posições das quais são produto, os habitus são diferenciados, 

mas são também, operações de distinção”. (BOURDIEU, 1979, p. 22). 

Em sua análise, Bourdieu (1979), procura explicar que o sujeito seria fruto da 

incorporação da estrutura social e da posição de origem familiar na qual ele foi socializado, 

sugerindo que esse processo de socialização se caracteriza pela formação do habitus 

incorporado pelos indivíduos, ou seja, entendido como um sistema de disposições que foi 

adquirido a partir da origem social. Estas disposições podem ser apreendidas como uma 

estrutura de pensamento incorporada ou interiorizada, que se expressa por meio das atitudes, 

formas de comportamentos e percepções construídas em virtude das condições objetivas de 

existências e das relações sociais mobilizadas na trajetória. Assim, toda trajetória social pode 

ser compreendida como uma maneira singular de percorrer o espaço social, onde se exprimem 

as disposições do habitus.  

Neste sentido, a posição de origem social e familiar dos indivíduos é importante para 

se compreender os distintos tipos de capital cultural e social incorporados na forma de 

habitus pelas classes sociais. Para Bourdieu (1979), o grupo familiar tem um papel 

preponderante na formação do habitus e apropriação dos diferentes tipos de capitais 

(econômico, social, cultural e simbólico).  

A acumulação do capital cultural expressa um trabalho de inculcação e assimilação 

que demanda tempo e disposição por parte dos indivíduos, sendo um trabalho sobre si mesmo 

(...) “é um ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e tornou-se parte integrante 

da „pessoa‟, um habitus”. (BOURDIEU, 1979, p.74). O capital objetivado (livros, quadros,) 
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tem sua relação com o capital cultural incorporado, ou seja, a posse do capital econômico 

pode materializar-se em bens culturais que simbolicamente tem seu valor cultural em seu 

estado incorporado. Assim, “os bens culturais podem ser objeto de uma apropriação material, 

que pressupõe o capital econômico, e de uma apropriação simbólica que pressupõe o capital 

cultural”. E ainda, “o capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão 

ligados a posse de uma rede durável de relações” produto da posse dos diferentes tipos de 

capital (cultural, econômico, simbólico) exclusivo de cada sujeito na teia social. 

(BOURDIEU, 1979, p. 77).  

Embora Bourdieu, em seus estudos, referi-se com freqüência ao capital cultural 

socialmente valorizado e legitimado pela “cultura hegemônica” e escolar, por outro lado, este 

autor afirma que “na realidade, cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas 

que diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, (sistema de valores implícitos e 

profundamente interiorizados), que contribui para definir, entre outras coisas, as atitudes em 

face do capital cultural e da instituição escolar” (BOURDIEU, 1998, p. 42) 

Assim, considerando que as identidades sociais são produto de trajetórias sociais 

ímpares, marcadas pelas relações familiares, bem como por relações sociais construídas em 

espaço social e geográficos concretos que, de um lado, possui formas que são comuns a 

espaços geográficos mais amplos (estado, nação, humanidade), por outro, também possui 

peculiaridades sociais cujas características foram historicamente construídas. 

Neste sentido, considerando que as formas de organização e práticas sociais de um 

pequeno município inserido na Amazônia legal possuem características que lhe são próprias, 

o problema central desta investigação poder ser assim formulado:  

Quais as práticas sociais e culturais desenvolvidas por jovens e adultos surdos que 

nasceram e foram criados em uma pequena localidade que possui formas de organização 

sociocultural distinta das grandes e médias cidades brasileiras? 

Assim, o objetivo desta pesquisa é investigar e analisar a trajetória sócio-educacional 

de jovens e adultos surdos de Tocantinópolis-TO, procurando identificar possíveis distinções 

relativas às formas peculiares como se firmam as relações sociais em município de pequeno 

porte dentro da região amazônica.  
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 Identificar e analisar práticas sociais envolvendo o ambiente familiar, a 

vizinhança e o município que fizeram parte da trajetória social de sujeitos surdos, 

uma vez que essas práticas sociais podem expressar formas diferenciadas de 

posição social alcançadas; 

 Verificar se o nível de escolaridade alcançado e o tipo de escolarização cumprido 

pelos surdos adultos interferiram em seus destinos sociais. 

Assim, a hipótese que norteia essa investigação é a de que: se de um lado a origem 

familiar é a base em que a trajetória social e educacional é constituída, por outro, as formas 

regionalizadas como elas se constituem implicam em características provenientes dos 

processos de socialização e peculiaridades vividas no espaço sóciogeográfico. 

Dessa maneira, esta dissertação está organizada da seguinte forma: 

No primeiro capítulo apresento uma discussão a respeito da educação e inserção 

social dos sujeitos surdos a partir de concepções teóricas e estudos que vêm sendo produzidos 

na área da educação dos surdos, sobretudo, a partir de meados da década de 1990 no Brasil. 

No segundo capítulo explicito os procedimentos que foram utilizados para a coleta 

de dados, assim como a caracterização histórica e geográfica do campo empírico e sujeitos da 

pesquisa; além disso, apresento também, os critérios para a escolha dos sujeitos e os 

resultados obtidos por meio de entrevistas, observações dos históricos escolares e das 

atividades cotidianas das famílias, procurando descrever e compreender como foi sendo 

construída a trajetória sócio-educacional de cada sujeito selecionado. 

Por fim, nas considerações finais procuro retomar os principais resultados e análises 

sobre as trajetórias sócio-educacionais dos sujeitos envolvidos na pesquisa, bem como as 

reflexões decorrentes da contribuição do referencial teórico.  
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CAPÍTULO I 

EDUCAÇÃO E INSERÇÃO SOCIAL DOS SURDOS 

 

No Brasil, em meados dos anos de 1990, houve um crescente número de estudos
5
 

acerca da educação e inserção social da população surda, sobretudo, centralizados em 

questões inerentes à língua de sinais; comunidade (s) e cultura surda. 

Partindo do principio de que os problemas da inserção social e escolar dos surdos 

residiam na imposição da língua dos ouvintes (oral) sobre uma minoria surda, boa parte dos 

estudos passou a considerar a língua de sinais como a marca social que caracteriza e distingue 

as pessoas surdas da maioria ouvinte. (LANE, 1992; SKLIAR, 1998, 1999; SÁ, 2002, 2006; 

PERLIN, 2005). 

Por outro lado, embora minoritário, a partir dos anos 2000, alguns estudiosos da 

problemática social da surdez iniciaram uma produção crítica sobre essa vertente de estudos, 

considerando que, embora a surdez seja efetivamente uma das marcas que constitui a 

identidade social dos surdos, outros fatores sociais como: classe social, gênero, raça; espaço 

social; também exercem papel significativo nessas identidades. (BUENO, 1998, 1999, 2007; 

SOARES, 1990, 1996, 2006; MENDONÇA, 2007; FERRARI, 2010; MISSAGIA JR., 2009; 

SANTANA & BERGAMO, 2005; SANTANA, 2009). 

Neste sentido, este capítulo tem por fim apresentar os principais aspectos que 

envolvem cada uma dessas vertentes, na medida em que esta pesquisa tem como perspectiva a 

segunda vertente de estudos acerca da educação e socialização dos indivíduos surdos. 

  

                                                           
5
Após o levantamento das teses e dissertações nos programas de pós-graduação em educação defendidas no 

período de 1987 a 2007, no Brasil, percebe-se que estes estudos em sua maioria têm como ênfase os problemas 

decorrentes da língua de sinais como forma de inclusão e relação social dos surdos em uma sociedade 

majoritariamente ouvinte. Foi verificado um número reduzido de pesquisas que procuram analisar criticamente 

tal problemática, associando as condições da surdez também, a questões socioeconômicas, políticas e culturais 

inerentes a estrutura social brasileira em que os surdos se inserem. (CUKIERKORN, 2005; MENDONÇA, 2007; 

FERRARI, 2010). 
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1.1 A surdez na perspectiva sócio-antropológica 

 

Os estudos desenvolvidos por esta perspectiva objetivam, a partir da constatação da 

constituição de comunidades e de uma cultura surda, construírem um ideal político e cultural 

que corresponda aos “anseios” sociais da população surda.  

Em outras palavras, os sujeitos surdos que se apropriam da língua de sinais 

expressariam uma organização social e cultural distinta da maioria ouvinte, constituindo sua 

comunidade. O que inevitavelmente indicaria uma mobilização e envolvimento dessa 

população em prol dos seus direitos lingüísticos e culturais desconhecidos pela sociedade. 

No Brasil encontra-se traduzida para a Língua Portuguesa a obra “A máscara da 

Benevolência: a comunidade surda amordaçada de, Harlan Lane (1992). Este especialista em 

Psicologia da Linguagem e professor da Universidade Northeastern nos Estados Unidos
6
, 

aponta nesta obra as diferenças cotidianas e práticas que marcam e organizam a vida social 

entre surdos e ouvintes, sobretudo, acerca das diferenças lingüísticas dos surdos. 

Conforme Lane (1992, p. 12), “para aqueles que, como [ele], pensam que a 

heterogeneidade da [...] sociedade é o seu recurso mais valioso, a crescente utilização da 

tecnologia nas ciências sociais e biológicas para minimizar e até apagar as [...] diferenças é, 

na verdade alarmante”.  

Ou seja, o autor faz uma critica às tecnologias de implantes cocleares, assim como 

sobre a inserção dos sujeitos surdos em uma sociedade predominantemente ouvinte, centrada 

especificamente nas condições biológica e psicológica dos indivíduos. Assim, pela condição 

de ser surdo, este sujeito pode estabelecer configurações e relações sociais diferente dos 

ouvintes, no sentido de constituir-se e apreender o mundo social, uma vez que esse grupo 

possui sua própria língua e cultura.  

Embora o autor mencione a necessidade de se reconhecer a(s) comunidade (s) e 

cultura da população surda norte-americana, bem como as formas sociais de organização 

desse grupo, aponta que “a maioria dos americanos que tem a audição afetada não são 

                                                           
6
Segundo Lane (1992, p. 153), a partir da necessidade de ensinar as crianças surdas e de uma universidade que 

utilizasse a primeira língua dos surdos americanos, a ASL (sigla para designar a Língua Americana de sinais) e a 

segunda língua o inglês, em 1864 nascia a Universidade de Gallaudet nos EUA. 
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membros da comunidade americana surda, assimilam a cultura da sociedade ouvinte e a sua 

primeira linguagem foi a falada”, (LANE, 1992, p. 11-12). De forma mais clara, podemos 

afirmar que tais membros estão inseridos nos espaços sociais que são comuns aos ouvintes.  

O que podemos inferir é que para Lane (1992), a assimilação de uma cultura que não 

seja da comunidade surda e as inserções por meio da linguagem oral contribuem para a 

desestruturação ou exclusão desse grupo social. Acreditamos que, entre as obras e discussões 

disponíveis no Brasil, no sentido de se perceber os grupos de surdos a partir de aspectos e 

padrões culturais inerentes à língua de sinais, a obra de Lane (1992) destaca-se de forma 

pioneira. 

De qualquer maneira, as críticas e discussões realizadas por este autor acerca da 

imposição da linguagem oral e da conseqüente defesa da cultura e identidade surda, parecem 

ter influenciado os estudos empreendidos pela corrente sócio-antropológica, inaugurada no 

Brasil por Skliar (1998; 1999) à medida que esta vertente tem como foco os problemas sociais 

que a linguagem oral pode acarretar na vida ou constituição da identidade de uma pessoa 

surda, atentando-se também, a crítica ao modelo clínico de oralização,
7
 implementado por 

profissionais da área da saúde. 

Neste sentido, os estudos acerca dos indivíduos surdos no Brasil tiveram como base 

as especificidades da língua e linguagem dos surdos, sob a perspectiva sócio-antropológica da 

surdez 
8
 - esta caracterizada por uma língua e cultura que lhe é própria. 

  

                                                           
7
 Prática terapêutica para o desenvolvimento da oralidade e aproveitamento dos resíduos auditivos. 

8
 Para Skliar (1998, p. 5) “os Estudos Surdos [ou corrente sócio-antropológica] se constituem enquanto um 

programa de pesquisa em educação, no qual as identidades, as línguas, os projetos educacionais, a história, a 

arte, as comunidades e as culturas surdas são focalizadas e entendidas a partir da diferença, e reconhecimento 

político”. Outra autora que define esse movimento é Sá (2002), sugerindo que “os Estudos Surdos têm surgido 

nos movimentos surdos organizados e no meio da intelectualidade influenciada pela perspectiva teórica dos 

Estudos Culturais, ou seja, os Estudos Surdos inscrevem-se como uma das ramificações dos Estudos Culturais, 

pois enfatizam as questões das culturas, das práticas discursivas, das diferenças e das lutas por poderes e saberes. 

(SÁ, 2002, p. 2) 



22 

 

 

 

1.2. Linguagem, oralidade e língua de sinais 

 

Para Skliar (2005), as perspectivas teóricas e educacionais que propugnavam a 

oralizaçao dos surdos tinham como base os estudos e discurso da área médica, que 

caracterizavam os surdos como deficientes, isto é, como seres que necessitariam se 

normalizar, com objetivo de incorporá-los ao mundo dos ouvintes. No entanto, para ele os 

surdos não podem ser vistos como deficientes pela cultura ouvinte, pois fazem parte de uma 

diversidade cultural a partir da diferença que possuem – a surdez, a qual se caracteriza por 

uma cultura própria, mais precisamente, lingüística.  

Segundo Skliar (2004, p. 7), “a pretensão de definir os sujeitos com alguma 

deficiência como pessoas incompletas faz parte de uma concepção etnocêntrica do homem e 

da humanidade”. Dessa maneira, segundo ele, o etnocentrismo está presente nas perspectivas 

educativas das crianças especiais, ou seja, da “visão incompleta de sujeito que oferece o 

modelo clinico terapêutico” em contraposição à “versão de diversidade que oferece – ou 

melhor, deveria oferecer – o modelo sócio-antropológico da educação”. 

É neste sentido que, para este autor, “o discurso da medicina torna-se um aliado 

incomparável da concepção clínica dentro da educação especial; os esforços pedagógicos 

devem submeter-se previamente a um potencial – e quimera – cura da deficiência”, uma vez 

que a escola ao difundir o ensino por meio da linguagem oral não respeita as diferenças 

lingüísticas dos surdos. (SKLIAR, 2004, p. 8) 

Por outro lado, Skliar (2005, p. 10), aponta alguns limites tanto do modelo clínico 

terapêutico quanto do sócio-antropológico. Para ele, mesmo que o primeiro seja entendido 

como um disciplinamento do comportamento e do corpo na produção de surdos aceitáveis na 

“sociedade ouvinte”, em algumas representações antropológicas, parece que o discurso e os 

objetivos são os mesmos. O modelo antropológico, mesmo que “descreva a surdez em termos 

contrários às noções de patologia e de deficiência, não esclarece o fato de que a surdez está 

efetivamente incorporada dentro do discurso da deficiência – o que não constitui uma 

afirmação, mas sim, uma constatação”.  

Mais do que uma discussão epistemológica, ou talvez etimológica do conceito de 

deficiência, o autor sugere que cabe em primeiro lugar construir um modelo ou uma 

concepção política de representação da surdez (grifos meus). (SKLIAR, 2005) 
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O conceito de epistemologia não se refere a sua habitual concepção filosófica, mas na 

análise das relações entre conhecimento e poder. [...] incluir a representação sobre a surdez 

como deficiência auditiva e como construção visual nos obriga a conduzir a nossa reflexão 

numa dimensão especificamente política. [...] a surdez constitui uma diferença a ser 

politicamente reconhecida; a surdez é uma identidade múltipla ou multifacetada e, finalmente, a 

surdez está localizada dentro do discurso sobre a deficiência. (SKLIAR, 2005, p. 10-11). 

Podemos perceber que o conceito de representação tomado por Skliar (2005) está na 

base do que Silva (2000, p. 90) explicita acerca dos significados desse conceito. Segundo o 

último autor, a idéia de representação na história da Filosofia ocidental “está ligada à busca de 

formas apropriadas de tornar o „real‟ presente – de apreendê-lo o mais fielmente possível por 

meio de sistemas de significados”. Dessa maneira, na concepção clássica, “a representação 

tem-se apresentado em duas dimensões: a externa por meio de sistemas de signos como a 

pintura [...] ou a própria linguagem e a interna ou mental – a representação do „real‟ na 

consciência”. 

Silva (2000, p. 90) concebe a linguagem e todo sistema de significação como uma 

estrutura instável e indeterminada, podendo assim, questionar a noção clássica de 

representação. O autor aponta que a partir do questionamento da noção clássica de 

representação os teóricos ligados aos Estudos Culturais recuperaram o conceito de 

representação, “desenvolvendo-o em conexão com a teorização sobre a identidade e 

diferença”.  

Para Silva (2000, p. 90-91) a representação é um sistema de significação, no entanto, 

sob a visão dos estudos culturais, segundo esse autor, “descartam-se os pressupostos realistas 

e miméticos associados a sua concepção filosófica clássica, [...] rejeitam qualquer conotação 

mentalista ou qualquer associação com uma suposta interioridade psicológica”.   

O conceito de representação incorpora todas as características de indeterminação, 

ambigüidades e instabilidade atribuídas à linguagem. Isto significa questionar quaisquer das 

pretensões miméticas, especulares ou reflexivas atribuídas à representação pela perspectiva 

clássica. [...] a representação não aloja a presença do „real‟ ou do significado. [...] não é 

simplesmente um meio transparente de expressão de algum suposto referente. Em vez disso, [...] 

é como qualquer sistema de significação, uma forma de atribuição de sentido. Como tal, [...] é 

um sistema lingüístico e cultural: arbitrário, indeterminado e estritamente ligado a relação de 

poder. É também por meio da representação que a identidade e a diferença se ligam a sistemas 

de poder. (SILVA, 2000, p. 91) 

Podemos dizer que, para este autor, o sujeito é capaz de atribuir sentido e exprimir de 

forma subjetiva o significado do que determinado objeto representa, desconsiderando a 

relação entre a condição objetiva e subjetiva que tal representação é construída. Ou seja, a 
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relação dialética entre o que é “imposto” do exterior e estruturado no interior (mental), torna-

se secundário, uma vez que a constituição da identidade e representações sociais são 

atribuídas à força ou poder do indivíduo. É neste sentido que, talvez, Skliar (2005) aponte o 

poder do indivíduo em significar a surdez como uma diferença. 

Todavia, Bueno (1998, p. 14) ressalta que a distinção entre diferença e deficiência 

não pode ser considerada pelos estudiosos como uma questão retórica, pois esta distinção é 

conceitual e, portanto, teórica. Assim, conforme esse autor, todas as evidências cientificas, 

sociais e culturais indicam que a surdez é uma deficiência, ela “não é meramente uma 

invenção dos ouvintes em relação aos surdos”: 

[...] Somente no momento em que nos debruçarmos sobre o fenômeno social da 

deficiência auditiva, levando-se em consideração as restrições efetivamente impostas por uma 

condição intrinsecamente adversa (a surdez), aliada às condições sociais das minorias culturais, 

determinadas por diferenças de classe, raça e gênero, estaremos avançando no sentido de 

contribuir efetivamente para o acesso à cidadania, acesso esse historicamente negado, quer 

pelos defensores do oralismo, quer pelos defensores da Língua de Sinais, na medida em que 

nenhum deles conseguiu, efetivamente, se desvincular das manifestações específicas geradas 

pela surdez. (BUENO, 1998, p. 14) 

Outro aspecto importante conforme Bueno (1998) é de que a perspectiva da 

linguagem e da contraposição ao modelo clínico (terapêutico/oralização) surge da polêmica 

entre os defensores do oralismo e da linguagem gestual. Assim, para a perspectiva sócio-

antropológica, o oralismo constituiu-se historicamente de forma opressiva sobre a população 

surda, uma vez que a língua de sinais é vista por essa corrente como uma conquista social ou 

democrática para os surdos, no sentido de que a sociedade ouvinte oprimiu esses indivíduos 

em função das diferenças lingüísticas. É neste sentido que os teóricos e estudiosos da 

educação de surdos têm apontado para as possibilidades de inserção sócio-educacional desses 

sujeitos a partir de uma visão das diferenças lingüísticas, e assim, restringindo a história e 

constituição social do indivíduo às “manifestações especificas geradas pela surdez” (BUENO, 

1999, p. 14). 

Para esse último autor as análises a respeito da escolarização e socialização dos 

surdos não podem se restringir aos problemas decorrentes unicamente do “uso desta ou 

daquela língua”, mas também, de ampliá-la para o campo sociopolítico e cultural que 

constitui a sociedade brasileira. (BUENO, 1999) 

1.3. Sociedade ouvinte, comunidade e cultura surda 
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O campo do conhecimento e da ciência é inerente às relações de poder, dominação 

social e política (SÁ, 2002). Dessa forma, esta autora enfatiza a necessidade de pensar os 

sujeitos surdos a partir de suas diferenças, ou como um grupo minoritário que busca 

reconhecimento político e social, afirmando que:  

a sociedade tem repertórios interpretativos constituídos através da História, e estes 

repertórios instituem poderes e definem práticas que na maioria das vezes não atendem aos 

interesses dos grupos colonizados. No entanto, existe a resistência e o agrupamento 

identificatório dos surdos com outros iguais, que possibilitou a construção de identidades que 

ultrapassaram/ultrapassam o pertencimento de classe e construíram identidades baseadas 

naquilo que alguns defendem como “etnia” da surdez. A surdez é um „país‟ sem um „lugar 

próprio‟. É uma cidadania sem uma origem geográfica. (WRIGLEY1996, p. 12, apud SÁ, 

2002). 

A partir disso, podemos afirmar que, para a autora, a surdez é o fator que delimita e 

constrói as identidades, ultrapassando a fronteira das relações sociais de pertencimento ou 

não de classe e origem geográfica, uma vez que a surdez seria o marco significativo, se não 

único, de interpretação e re-significação dos fenômenos sociais.  

A corrente teórica sócio-antropológica, associada aos autores como Sá (2002); Skliar 

(1998, 1999, 2004, 2005); Perlin, (2005), entre outros, empenha-se, portanto, em constituir, a 

partir de uma visão antropológica, o conceito de “cultura surda” em contraposição ao conceito 

de deficiência, bem como da importância de pensar o surdo fora do âmbito clínico, na medida 

em que este campo contribui para uma representação negativa das identidades surdas. 

Por outro lado, por meio de uma abordagem sociológica e política há a tentativa de 

apontar os percalços que os indivíduos surdos enfrentam nos espaços sociais em decorrência 

dos estigmas que a deficiência acarreta. Em outras palavras, se a Língua de Sinais se 

impusesse como expressão social e cultural dessa comunidade, os surdos seriam politicamente 

caracterizados por suas diferenças culturais e inseridos de forma menos estigmatizadas nos 

espaços sociais, uma vez que a “cultura surda” é uma forma subjetiva e concreta de apropriar-

se do mundo social. 

Entretanto, pensar o sujeito surdo a partir das diferenças culturais “não se trata de 

incentivar a criação de grupos à parte, de minorias alheias à sociedade majoritária, mas que 

sejam reconhecidas as variadas „especificidades culturais‟, que são manifestadas na língua, 
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nos hábitos, nos modos de socialização e funcionamento cognitivo que dão origem a uma 

cultura diferente”. (SÁ, 2002, p. 157) 

Ao discorrer sobre as relações de poder e diversidade cultural presentes na sociedade 

moderna e, mais especificamente, sobre a opressão aos grupos surdos, Sá (2002, p. 355) 

ressalta que este grupo tem sido excluído e estigmatizado, uma vez que o universo cultural, as 

estratégias de sobrevivência, os valores, as formas de agir, de pensar e de se comunicar 

(surdas) têm sido negadas ao longo da história, na medida em que os surdos foram afastados 

do convívio social entre eles. 

No que se refere aos espaços sociais “ouvintes” em que os surdos estão inseridos na 

atualidade, tais autores da abordagem sócio-antropológica inserem suas críticas, sobretudo, ao 

espaço social da escola moderna, sendo que esta, por meio da cultura, valores e conhecimento 

“ouvinte” busca homogeneizar a minoria de uma “cultura surda”. De uma forma mais clara, a 

sociedade ouvinte impõe seus valores e modo de agir, pensar e ver o mundo a essa minoria 

lingüística e cultural. 

Em relação às identidades surdas, Perlin (2005), mesmo reconhecendo que as 

identidades são múltiplas, plurais, móveis, e até mesmo contraditórias, reitera a necessidade 

dos surdos conviverem em proximidade a seus iguais, pois as identidades surdas se 

constituem a partir de uma cultura visual, jamais aproximada da cultura ouvinte. Além disso, 

para ela “as identidades surdas estão aí, não se diluem totalmente no encontro ou na vivência 

em meios socioculturais ouvintes”. A existência de múltiplas identidades surdas na 

modernidade se dá em decorrência da imposição da cultura ouvinte, assim como da 

hegemonia dos signos essencialmente ouvintes, os quais inibem a construção das identidades 

surdas. (PERLIN, 2005, p. 54). 

Ao assumir a existência de uma cultura surda e a necessidade dos surdos conviverem 

com seus pares, o mundo social é analisado por esses autores a partir da cisão entre a “cultura 

ouvinte” e a “cultura surda”, embora possamos considerar que as contradições e conflitos 

sociais não se reduzem a divisão desses grupos. 

Daí podemos dizer que, autores como Perlin (2005), Lopes (1997), Skliar (2004), 

entre outros, defendem a perspectiva de uma escola especificamente para surdos, ou seja, uma 

escola que possa possibilitar a escolarização e socialização entre os grupos de surdos. Então, 
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podemos considerar que, pensar na diferença e no “lugar social” dos surdos, significa 

vislumbrar espaços sociais de reprodução das identidades surdas, ou de grupos que 

historicamente não tiveram seus direitos garantidos.  

Skliar (2005) propõe que, mais do que uma discussão e análise antropológica, 

significa também conceber a surdez politicamente
9
 como uma diferença cultural e social no 

percurso histórico. Ao mencionar o fracasso escolar estabelecido historicamente na educação 

da população surda, sugere que, este fracasso não se reduz às condições de acesso e 

apropriação da língua de sinais, apontando, também, as demais condições étnicas, sociais e 

culturais circunscritas nesse percurso. Entretanto, o que para ele sustenta tal resultado 

histórico na escolarização dos surdos são as representações da deficiência que interferem 

negativamente na constituição da identidade e cidadania desses indivíduos, ou seja, 

socialmente estes sujeitos não são, ou foram reconhecidos em suas diferenças lingüísticas e, 

conseqüentemente culturais, na medida em que o campo da Medicina definiu a surdez como 

uma deficiência. 

Em contraposição a essa perspectiva, Soares (2006) sugere que, algumas produções 

sobre a história da educação especial, que se reduzem a descrições das práticas realizadas com 

indivíduos deficientes no percurso da história social, deslocam essas práticas do tempo e 

espaço em que foram produzidas. Para ela, para se compreender como essas práticas foram 

resultantes de múltiplas determinações sociais impostas em cada época, os estudos da história 

podem contribuir para o avanço de tais análises, uma vez que, embora boa parte dos estudos 

produzidos “no campo da educação especial indique que foram os médicos que produziram os 

primeiros conhecimentos acerca da educação dos surdos, não relacionando essa atuação com a 

história da Medicina que, por sua vez, se vincula ao desenvolvimento das ciências”. 

(SOARES, 2006, p. 89). 

Isto não significa defender qualquer prática desumana ou etnocêntrica em nome da 

ciência que se pretenda positiva, mas também, de procurar compreendê-la em uma 

perspectiva epistemológica e histórica na área da educação das pessoas com deficiência. 

                                                           
9
 Segundo Sá (2002), a identidade surda “há que ser entendida como uma diferença política [...] no sentido de 

referir-se às práticas e significações que devem ser pensadas não apenas para a escola, mas para diferentes 

contextos históricos e culturais”. (SÁ, 2002, p. 356) 
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Já para Bueno (2008), não parece razoável que uma perspectiva teórica da educação 

especial ou da escolarização de pessoas com deficiência procure negar as contribuições do 

campo da Medicina. Para ele, a corrente sócio-antropológica: 

[...] ao se contrapor ao conhecimento médico produzido sobre o fenômeno da deficiência, 

negando-o “in limine”, deixa de lado contribuições fundamentais para se aprofundar no 

conhecimento sobre ele. Assim, nega-se qualquer perspectiva que explique a deficiência como 

“patologia”, conceito polissêmico e complexo, ignorando contribuições críticas fundamentais 

como, por exemplo, as de Canguilhem (1982). (BUENO, 2008, P. 113) 

Por outro lado, ao desconsiderarmos a produção de outros campos científicos, 

conforme Bueno (2008, p. 113), “passamos a ser julgadores de um conhecimento produzido 

por outra disciplina científica, como se o fato de nos basearmos em pretensas bases científicas 

mais “consistentes” (como a Sociologia ou a Antropologia) nos oferecesse base teórica para 

rejeitarmos uma “ciência menor”.  

 

1.4. Sociedade, surdez e cultura 

 

Talvez um dos principais objetivos da corrente sócio-antropológica fosse o de 

apontar os estigmas e exclusão que boa parte dos surdos enfrenta na sociedade, em virtude 

dos limites orgânicos, assim como das precárias políticas sociais voltadas a essa população.  

Todavia, no sentido de se contrapor às conseqüências que a surdez acarreta em 

relação à imposição dos ouvintes, esta corrente desconsidera alguns elementos importantes na 

constituição dessas identidades sociais – tais como: as questões de classe social, étnicas e de 

gênero, bem como as de espaços sociais (família, bairro, cidade), em que os sujeitos surdos se 

inserem, redundando em fragilidades teóricas que merecem ser assinaladas. 

Nesse sentido, Missagia Jr. (2009), ressalta que diversos autores da perspectiva dos 

chamados “estudos surdos” na busca do entendimento do fenômeno da surdez, sem ter como 

referência os ouvintes, tentam encontrar um significado próprio para ela, como produtora de 

uma cultura ímpar, bem como para o indivíduo surdo.  

Com base em autores da Sociologia e Antropologia, como por exemplo, Bourdieu e 

Geertz, para os quais, a “construção do significado é socialmente estabelecida a partir de 

interações sociais”, Missagia Jr. (2009, p. 1) procura articular o impasse entre a “idéia da 
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existência de uma cultura própria aos surdos e o unânime caráter relacional da cultura que 

tanto foi destacado pela Antropologia moderna e contemporânea”. 

Para ele, os “Estudos Surdos”, ao tomarem as diferenças lingüísticas da LIBRAS, 

como produtora da “cultura surda” e de uma língua que se impõe enquanto uma barreira entre 

surdos e ouvintes, passam a considerar que a cultura própria do surdo “nasceria” da relação 

entre surdo-surdo e não das interações entre surdos e ouvintes.  

Entretanto, este autor sugere que podemos interpretar a surdez como: 

[...] algo que marca a integração social do surdo, [ao invés] de pensarmos o surdo como 

um indivíduo externo ao grupo social predominantemente ouvinte no qual se insere. Pensamo-

nos como alguém cujas possibilidades de socialização são marcadas pela sua diferença 

característica e todas as peculiaridades que ela impõe. Processo semelhante ocorreu nos estudos 

sociológicos, políticos e antropológicos que se dedicaram à “questão do negro em nossa 

sociedade”. Inicialmente fizeram uma sociologia do negro, sem perceber que na verdade com 

este esforço perdiam o aspecto relacional, deixavam de perceber que a verdadeira questão estava 

na interação do negro com o branco, o índio e os demais. Em suma, não se trata do negro ou do 

branco, mas do modo característico como se dá a relação do negro com o branco na nossa 

sociedade. Mesmo porque para que o rótulo de branco ou de negro seja significativo, ele deve 

ser capaz de construir diferenciação, ele deve existir em relação.  (MISSAGIA. JR, 2009, p. 1) 

Assim, no que se refere à cisão social entre “cultura surda” e “cultura ouvinte”, 

segundo Missagia Jr. (2009), as pessoas surdas têm o hábito de usar objetos e espaços que são 

comuns aos ouvintes. Ao olhar para os surdos é possível perceber elementos culturais, “os 

quais também são constatados nos ouvintes, como o padrão de beleza ou senso de humor, 

modo de se comportar [...] marcas imposta do lugar onde os surdos vivem”. Dessa maneira, 

[...] “a condição de dominarem ou não uma língua não os torna alijados dos valores e contato 

da comunidade que os rodeia”. (MISSAGIA, Jr. 2004, p. 8). 

Em relação aos princípios de divisão daquilo que é próprio ao ouvinte ou aos surdos, 

de acordo com Bergamo & Santana (2005), realiza-se por meio das manifestações e vontade 

de tornar visível aquele grupo que é negado e reprimido, ou seja, que não é reconhecido ou 

divulgado socialmente. Isto significa que “[...] o mundo social é também representação e 

vontade. Existir socialmente é também ser percebido, aliás, percebido como distinto”. 

(BOURDIEU, 1998 apud BERGAMO & SANTANA, 2005, p. 574).  

Portanto, a maneira como a minoria surda busca manifestar suas diferenças e 

peculiaridades se caracteriza tanto pela marca da surdez quanto pelos espaços socioculturais 
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nos quais tais indivíduos se inserem, sendo que as relações sociais não ocorrem 

necessariamente entre um mesmo grupo social, uma vez que a teia social é dinâmica. 

Assim, o significado das relações e práticas sociais, tais como: de segregação e 

integração entre os grupos, são produzidas socialmente, na medida em que toda forma de 

preconceito, discriminação e comportamento humano subordinam-se à cultura que os 

constroem, assim são “as normas sociais [...] que autorizam e organizam toda nossa vida 

social; modo de falar, de vestir, de atuar no mundo, de pensar”.  O modo como a surdez vem 

sendo ideologicamente concebida relaciona-se a uma oposição a essas normas sociais em 

favor de novas normas: cultura e identidades surdas. (BERGAMO & SANTANA, 2005, p. 

566). 

Ao apontar que as identidades são constituídas por meio das práticas sociais, mais 

especificamente impregnadas por relações simbólicas de poder, e que essas práticas sociais e 

relações não são estáticas no percurso da vida dos indivíduos, Bergamo & Santana (2005, p. 

570) questionam o porquê da língua de sinais ser tomada como a única referência da 

constituição e definição das identidades surdas. Para eles, a língua de sinais pode representar 

apenas um passaporte de entrada para o universo social, no entanto, “o sujeito poderá ocupar 

novas posições sociais e ampliar as possibilidades ligadas a uma multiplicidade de práticas e 

interações sociais” distintivas. 

Portanto, talvez não se trate de defender a unicidade das identidades sociais dos 

sujeitos em uma sociedade em que diferentes identidades se entrecruzam, sejam elas surdas 

ou não, mas de tentar compreender os espaços em que tais identidades se constituem, as 

contradições e conflitos que permeiam certas subjetividades perante as necessidades e 

exigências da complexa sociedade atual. 

 

 

 

1.5. Práticas e relações sociais em espaços distintos 

 

Além desse conjunto de estudiosos que procuram analisar teoricamente o fenômeno 

social da surdez para além da sua marca orgânica, nos últimos três anos surgiram algumas 

investigações pioneiras com base em perspectivas teóricas que permitiram esse alargamento. 
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O primeiro desses estudos foi o de Mendonça (2007) que, com base nas 

contribuições de Bourdieu, ao investigar a trajetória sócio-educacional de seis sujeitos surdos 

em uma cidade do interior de São Paulo, constatou que estes indivíduos apresentaram 

inserção social e escolar bastante diferenciada em função de diferentes redes de relações 

construídas junto à família, ao meio social e à escola. Verificou, também, que por meio dessas 

inserções e relações distintas, os surdos puderam construir identidades bastante singulares.  

O primeiro sujeito investigado foi uma jovem de dezenove anos de idade, que 

concluiu o ensino médio, tendo sempre estudado em escola privada de ensino regular, solteira 

e residindo com os pais na mesma cidade desde que nasceu em um local próximo ao centro da 

cidade com toda infra-estrutura necessária para se viver no ambiente (MENDONÇA, 2007). 

Seu pai era aposentado, tendo concluído o ensino superior na área de administração. A mãe, 

que só pôde concluir o ensino superior após o ingresso das filhas no ensino fundamental, 

atuava como professora na rede estadual de ensino em sua cidade. As duas irmãs mais velhas, 

que também moravam com os pais, concluíram o ensino superior, uma cursou Fisioterapia e a 

outra Administração, ambas trabalhando nas respectivas áreas de formação. As condições de 

trabalho e formação de cada membro da família possibilitaram o acesso às informações 

necessárias ao encaminhamento de Lucia ao ensino regular, bem como das atividades 

terapêuticas (MENDONÇA, 2007). 

No entanto, a pesquisa constatou que, apesar da condição material, do investimento 

na linguagem oral e da participação dos pais em sua escolarização, a jovem em questão 

apresentou uma vida social restrita ao ambiente familiar com poucas relações sociais fora 

desse espaço e muita insatisfação pessoal em função da surdez.  

Foi possível verificar que na infância a jovem era elemento partícipe das atividades 

sociais com suas duas irmãs mais velhas; já na adolescência, as irmãs se afastaram, fazendo 

com que ela não mais vivenciasse as experiências e os mesmos espaços sociais por elas 

freqüentados, fato que parece ter sido absorvido pelos pais como natural em razão da sua 

deficiência. No momento da pesquisa, a jovem trabalhava em um estabelecimento comercial 

no qual seu pai era gerente, demonstrando que, mais do que a surdez, as restrições sociais 

impostas pela família em relação a esta marca, parecem ter sido muito mais significativa na 

posição social atual ocupada (MENDONÇA, 2007). 
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O segundo sujeito foi um rapaz de vinte e um anos de idade, solteiro e desde que 

nasceu sempre morou no mesmo bairro.  Filho caçula de uma família de cinco irmãos, em que 

todos concluíram o ensino médio, exercendo profissões e qualificações semelhantes 

(MENDONÇA, 2007). 

As condições de moradia da família eram boas, residindo em uma casa ampla e 

moderna. Seu pai concluiu o ensino fundamental (4ª série) e desde cedo iniciou suas 

atividades profissionais em cargos de “baixa qualificação”, embora para a família, sobretudo 

para a esposa, ele era considerado um homem trabalhador e reconhecido, pois, apesar do 

pouco estudo, conseguiu alcançar uma posição simbolicamente valorizada pela família 

(MENDONÇA, 2007) 

A mãe trabalhou desde criança na roça, (assim como seus irmãos), e em casa de 

família, desde os seus sete anos até os dezenove, quando se casou. Aposentou-se como 

pequena comerciante. Embora ela não tenha alcançado níveis elevados de escolarização, 

contribuía concretamente no orçamento familiar, conquistando alguns bens para a família. 

(MENDONÇA, 2007) 

A pesquisa constatou que a surdez do sujeito não se constituiu como obstáculo para 

que ele se destacasse como atleta, apesar do preconceito e descriminação ainda vigente na 

sociedade, ou deixasse de ocupar os espaços pelo seu valor; como no caso do seu trabalho, 

mesmo sem deixar de apontar que sua tarefa profissional era pouco estimulante e qualificada. 

A sua infância parece ter sido marcada pelo afeto familiar e da vizinhança no bairro onde 

nasceu e cresceu, mesmo não tendo desenvolvido padrões elevados da linguagem oral.  

A terceira participante da pesquisa, Lena, tinha sessenta e nove anos e nasceu na 

zona rural, local em que a família morou por muito tempo. No momento da pesquisa, a 

participante residia na região central de Tremembé-SP. Casada com um ouvinte, com o qual 

teve três filhos, Lena morava em uma casa que possuía uma mobília necessária à vida 

moderna, organizada por ela (MENDONÇA, 2007). 

Seu pai era proprietário de terra, considerado um homem rude e influente no 

município em que a filha nasceu, tendo concluído o ensino fundamental. A mãe era semi-

analfabeta. Lena foi a terceira a nascer surda entre os sete filhos do casal. O fato de Lena ter 

sido a terceira filha que nascera surda fez o pai acreditar que tal situação se tratava de um 
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castigo divino, pois ao nascer o primeiro filho surdo no dia de São Pedro, ele se recusou a dar 

o nome do Santo ao filho (MENDONÇA, 2007) 

Em se tratando da escolarização, a de Lena não foi diferente de boa parte dos irmãos, 

sendo que dois concluíram o ensino médio, enquanto os outros não freqüentaram nenhuma 

escola (MENDONÇA, 2007) 

A pesquisa sugere que a vida de Lena caracterizou-se pelo convívio social junto ao 

espaço da família na zona rural. Em função de não ter sido a primeira filha surda, a restrição 

da linguagem oral não pareceu representar um problema entre os membros da família. Assim, 

a surdez não se configurou como limitadora de suas práticas sociais no espaço social familiar. 

Ela, como a irmã mais velha entre as mulheres, assumiu a educação do irmão caçula, 

aprendeu o ofício de costurar e contribuiu para o sustento de casa (papel social ainda atribuído 

à mulher), sendo também, bastante reconhecida em sua comunidade pelo seu trabalho 

artístico. Os relatos dos familiares mostraram que Lena tinha participação, como qualquer 

outro membro da família, nas práticas sociais (MENDONÇA, 2007) 

No quarto caso a participante tinha quarenta e dois anos, era solteira e teve que se 

mudar para outro município em função do trabalho do pai. Seu pai era mecânico e no 

momento da pesquisa estava aposentado. Sua mãe nunca exerceu uma atividade profissional. 

Ambos concluíram o Ensino Médio (MENDONÇA, 2007) 

Rosa era a segunda filha de uma família de três filhos e residiam em um bairro 

“periférico” da cidade. Os irmãos haviam concluído o Ensino Médio, e ela tinha estudado até 

o Ensino Fundamental sem chegar a concluí-lo. No momento da pesquisa, ela estava morando 

em uma pequena casa no fundo da residência dos pais com a filha do casamento anterior e o 

atual esposo (MENDONÇA, 2007) 

A pesquisa constatou que a trajetória dela foi marcada por algumas rupturas das 

relações sociais já estabelecidas em um determinado ambiente em que morava, sendo que, 

segundo ela não gostava de Pindamonhangaba, e sim, de São Paulo, visto que nesta última 

cidade ela conseguia vender seus produtos e tinha mais contato com os amigos surdos, o que a 

fez retornar aos quinze anos para São Paulo e morar com a avó. No entanto, após a morte da 

avó, ela voltou para a casa dos pais. Apesar de não ter concluído sua escolarização, ela 

construiu uma trajetória de independência e autonomia: no momento da pesquisa estava 
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trabalhando na linha de produção de uma empresa, sendo que anteriormente, mantinha-se com 

a venda de chaveiros e artesanatos (MENDONÇA, 2007).  

A quinta entrevistada tinha trinta e seis anos de idade, era casada com um ouvinte, 

tinha um casal de filhos e havia concluído o Ensino Fundamental (4ª série) em escola 

especial. Nascida no município de Pindamonhangaba, a entrevistada era a terceira filha dos 

sete filhos do casal. Seu pai, que possuía o Ensino Fundamental incompleto, havia falecido, 

sendo considerado um homem rude, atormentado por uma doença, pela bebida e condições 

precárias de vida. Sua mãe havia concluído o antigo primário, vivendo sobrecarregada por 

conta dos afazeres domésticos, cuidados com os filhos e marido doente. Além disso, sua mãe 

contribuía com o sustento da família lavando roupas para fora (MENDONÇA, 2007). 

A trajetória de Eliana foi caracterizada pelas dificuldades de sobrevivência e 

conturbações na relação familiar, sem muitas opções de convívio social. Aos vinte e um anos 

de idade, sua vida restringiu-se aos afazeres domésticos e cuidados dos filhos. A escola 

representou para ela um importante espaço para a interação com outros surdos, assim como o 

espaço da igreja, uma vez que neste local foi possível manter relações sociais mais 

significativas em razão do estabelecimento ter se preparado para receber essa população 

(MENDONÇA, 2007) 

O último participante tinha trinta e dois anos de idade, nasceu e cresceu no Distrito 

de Moreira César, sendo o mais velho de um casal de filhos, casado com uma ouvinte e com 

dois filhos. Antonio conseguiu concluir o Ensino Médio depois de adulto. Seu pai concluiu o 

Ensino Fundamental e se encontrava aposentado como operador de máquina de uma grande 

empresa. Sua mãe havia concluído o Ensino Fundamental (4ª série) e era dona de casa 

(MENDONÇA, 2007) 

A pesquisa sugere que, a trajetória de Antonio se caracterizou pela sua autonomia e 

relações sociais significativas construídas junto à família em sua infância, na juventude e 

matrimônio, bem como em sua inserção nas atividades profissionais, mesmo depois de 

algumas tentativas frustradas e de ofertas de emprego de “baixa qualificação” no mercado de 

trabalho.  

Assim, podemos dizer que, apesar da surdez ter se tornado uma marca evidente na 

constituição da identidade social desses indivíduos, ela apenas estava entre outras marcas 
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sociais estabelecidas em diferentes espaços sociais: família, igreja, vizinhança, trabalho, 

escola, entre outros.  

Portanto, podemos considerar que, se a deficiência sinaliza a vida de qualquer 

indivíduo, ela tornar-se-á mais estigmatizada, limitante ou não, em função das possibilidades 

de inserções e relações que o sujeito poderá construir em distintos espaços disponíveis na 

sociedade, sendo que as relações de forças que produzem tais estigmas e limites, associam-se 

tanto à condição da deficiência, quanto às questões materiais e simbólicas construídas 

historicamente. 

A segunda pesquisa é de Santana (2009) que, ao investigar as implicações da 

restrição da linguagem na formação humana, constatou que a surdez ocorre em espaços 

socioculturais diversos, o que inevitavelmente influencia a forma como os surdos nesses 

diferentes contextos estabelecem suas relações e práticas sociais. Nesse sentido, a pesquisa 

sugere que a marca da surdez predomina nas interações entre os indivíduos surdos e ouvintes, 

no entanto, os modos como cada sujeito surdo estabeleceu ou conduziu sua vida vincula-se a 

percursos e inserções diferenciadas. 

O surdo que nasce em comunidades isoladas e estabelece seus vínculos sociais a partir de 

elementos culturais disponíveis; os surdos de diferentes extratos sociais que não 

necessariamente compartilham o conjunto de representações utilizadas pelos surdos que se 

identificam como grupo cultural, tudo isso aponta para a interface da surdez com outros modos 

culturais, assim como para questões de ordem estrutural. (SANTANA, 2009, p. 21) 

Em sua pesquisa, o primeiro sujeito era um jovem de vinte e cinco anos de idade, que 

sempre conviveu com os avós, sendo educado como filho único. A mãe engravidou na 

adolescência e sem o apoio do pai, assumiu o filho com a ajuda de seus pais. Após a 

informação da surdez do filho, a mãe ficou inconformada com o fato, enquanto que para a avó 

o ocorrido era da vontade de Deus, uma vez que se tratava de um milagre o neto ter 

sobrevivido à doença que causou a surdez. Assim, segundo ela, se o neto sobreviveu, então 

foi Deus que quis que ele ficasse naquela condição e cabia a elas protegê-lo e amá-lo. Mesmo 

após se apropriar da LIBRAS por meio da interação com outros surdos, em sua família o 

sujeito continuou a se comunicar por meio de gestos ou outros recursos lingüísticos. No 

momento da pesquisa, o sujeito encontrava-se trabalhando como instrutor, e não havia 

concluído o Ensino Médio, bem como era líder entre os surdos jovens da sua cidade, 
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buscando fundar uma associação de surdos, tendo como pretensão futura se casar, no entanto, 

só após entrar na Universidade e fazer um curso de Letras/LIBRAS. (SANTANA, 2009) 

O segundo participante envolvido na investigação tinha vinte e um anos de idade, 

havia terminado o Ensino Médio e vivia com a família. O pai era feirante e a mãe trabalhava 

no comércio, sendo que ela teve que mudar sua rotina em função do filho, sempre protetora e 

insegura em virtude do medo de que alguém o maltratasse. Em razão de sua dedicação ao 

filho que nascera surdo, esse cuidado por parte da mãe acabou gerando ciúmes e rivalidades 

por parte do segundo filho. A mãe tinha o filho como uma pessoa generosa, uma vez que ele 

trabalhava como estagiário no centro Psicopedagógico de sua cidade, exercendo a função de 

instrutor de surdos nas redes municipais de ensino e que, apesar da baixa remuneração, 

ajudava nas despesas de casa, visto como solidário e querido pela comunidade em que 

morava. O Jovem tinha uma boa relação com a prima que residia junto à família devido ao 

fato dela facilitar a comunicação e relação entre eles. Apesar de ter uma mãe muito protetora, 

o sujeito da pesquisa tinha uma imagem muito positiva de si, não se sentia discriminado e 

encarava a surdez como uma condição humana diferenciada, que lhe trazia algumas 

dificuldades, mas não se sentia estigmatizado. (SANTANA, 2009) 

A terceira investigada tinha vinte e dois anos de idade, residia com a mãe, o irmão, a 

avó e o padrasto. Ela tinha uma relação conflituosa com irmão devido ao fato dele não 

respeitar a sua privacidade, bem como o ciúme em decorrência da atenção da família dada a 

ela. A jovem trabalhava em um supermercado, sendo reconhecida pela sua inteligência e 

carisma entre colegas e clientes no ambiente de trabalho, entretanto, mesmo sendo premiada 

diversas vezes pela sua competência no estabelecimento em que trabalhava, ela almejava 

outras funções e possibilidades profissionais. No entanto, por ser surda, a jovem não esperava 

realizar seus sonhos, não por falta de vontade ou de capacidade, mas devido às dificuldades 

que ela encontrava na sociedade. (SANTANA, 2009) 

Para a mãe, depois que a filha começou a trabalhar, dificultou o seu controle sobre 

ela, sobretudo, porque ela ficou mais independente. Segundo a mãe, antes do trabalho, a 

relação delas era mais tranqüila, ela considerava a filha meiga e atenciosa, mas que após 

conseguir trabalho, começou a questioná-la, desconsiderando a sua opinião em relação aos 

problemas da vida cotidiana (namoros, festas, amizades), preferindo ter relações sociais com 

ouvintes, embora os amigos mais próximos fossem surdos. Para a mãe ela era uma boa filha, 
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muito querida pelos amigos e no trabalho, mas não deixava de expressar tristeza por não estar 

estudando. (SANTANA, 2009)  

A quarta era uma adolescente de dezesseis anos de idade, que estava concluindo o 

Ensino Médio e residindo com os pais e uma irmã. Os pais sempre acompanharam as 

atividades clínicas e escolares da filha no sentido de minimizarem as restrições causadas pela 

surdez. Como a mãe tem uma clínica de Fonoaudiologia e formação na área, isso permitiu que 

ela direcionasse os seus cuidados na orientação e conscientização da filha acerca do fato dela 

ter nascido surda, bem como das escolhas, possibilidades e conseqüências, caso ela se 

desestimulasse em relação às terapias e escolaridade. A família sempre estimulou o 

desenvolvimento da fala e assim, independente das dificuldades e disciplina enfrentadas em 

função do implante cloclear e terapias, a família estava satisfeita com objetivos e resultados 

alcançados em relação à surdez da filha. (SANTANA, 2009) 

O quinto sujeito tinha vinte e dois anos de idade, e também convivia com os pais. A 

mãe sempre buscou adaptar a casa às necessidades do filho. Como professora de Língua 

Portuguesa ela ficava muito insegura com a possibilidade do filho desistir das atividades de 

treinamento oral e aprendizagem da língua escrita, por isso, sempre investiu na escolaridade 

do filho. No momento da pesquisa, ele trabalhava em uma transportadora no setor de 

relatórios internos de informações gerenciais, e estava cursando o ensino superior. Sua relação 

no trabalho era cordial e amigável. Tinha muitos amigos surdos e ouvintes, no entanto, 

convivia mais próximo aos ouvintes, com pretensões futuras de estar junto aos surdos, uma 

vez que acreditava ter mais condições de representá-los em função do seu domínio da Língua 

Portuguesa escrita e oral. (SANTANA, 2009) 

Outro aspecto importante que a pesquisa sugere, é que as identidades e trajetórias 

sociais também se constituem a partir dos conflitos gerados em torno das famílias, uma vez 

que os pais têm como objetivo “resguardar” os filhos das relações e inserções sociais em 

grupos que os valores difundidos não são comuns ao meio familiar.  

Talvez por isso, podemos dizer que “a relação familiar é em geral conflituosa, a 

comunicação é o grande problema e há um estranhamento entre os surdos e a família, o que 

dificulta a compreensão dos valores, dos costumes e das peculiaridades presentes na 

constituição familiar”. (SANTANA, p. 63, 2009).  
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Por outro lado, se as inserções e relações podem ser marcadas pela dificuldade da 

comunicação, o fato dos surdos não partilharem de uma língua em comum ao seio familiar 

talvez não possa ser considerado como o único fator que gera “um estranhamento” e conflitos 

entre eles, mas das dificuldades da família e dos surdos construírem uma comunicação 

significativa que pudesse facilitar a apreensão das regras, valores e exigências socializadas 

diante esse meio:  

Embora suas famílias tenham uma interação comunicativa de certo modo limitada, as 

vivências afetivas, culturais e sociais contribuíram para aproximá-los como membros comuns 

[…] (SANTANA, 2009, p. 130) 

Com o intuito de estudar as diferentes expressões de grupos de surdos usuários da 

Língua de Sinais, Ferrari (2010, p. 97) investigou as configurações dos agrupamentos de 

surdos em diferentes locais públicos da cidade de São Paulo, cidade considerada por ela como 

privilegiada, “dada a sua enorme população e diversidade de possibilidades para a reunião de 

distintos sujeitos sociais” 
10

.  

A autora constatou que as configurações desses agrupamentos expressam diferentes 

características pessoais (idade, sexo, cor da pele, estado civil, origem social, trajetória escolar) 

que determinaram distintas práticas sociais nestes estabelecimentos. Em um dos shoppings 

centers que reunia um grande contingente de indivíduos surdos, verificou que, as divisões e 

configurações dos agrupamentos foram marcadas, em primeiro lugar, pela idade dos 

integrantes, e secundariamente por outras características constituídas pela “posição social 

determinada, não só pela idade, mas pela situação social vivenciada em determinado 

ambiente, uma vez que as práticas sociais desenvolvidas respondem a interesses singulares”. 

(FERRARI, 2010, p. 77).  

Nesse sentido, para a análise dessa “comunidade”, houve a necessidade de  

subdividi-la em quatro subgrupos (idosos, adultos e dois subgrupos de jovens) porque as 

                                                           
10 A autora selecionou três espaços dessa cidade: dois Shoppings Centers e uma padaria em que surdos se 

reuniam sistematicamente. O critério para a seleção dos dois primeiros foi a sua localização geográfica: um na 

zona leste e outro na zona sul da Capital, assim como pela acessibilidade dos transportes públicos a esses locais; 

a padaria foi selecionada porque estava localizada numa zona considerada “periférica” da cidade e, por 

concentrar um grupo de adolescentes na condição de estudantes que se reuniam neste ambiente em função da 

proximidade com os locais de estudo.  
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formas de organização, o espaço ocupado e os temas de interesses correspondiam à 

determinadas faixas etárias entre esses agrupamentos. 

Situação exemplar ocorreu entre os dois grupos de jovens, pois em um deles 

[...] os rapazes costumam usar calça jeans larga ou bermudão, camiseta colorida e tênis 

grande e largo, no estilo skatista, bonés e mochilas. As garotas também costumam usar calça 

jeans, com cintura baixa e camisetas curtas. É comum encontrar, entre as moças e rapazes, o uso 

de piercings e tatuagens, que ficam à mostra. Costumam consumir refrigerantes e cerveja, em 

copos de plástico. Neste subgrupo os rapazes e as garotas conversam entre si, mas, em alguns 

momentos, alguns rapazes se reúnem entre eles e algumas garotas também. (Ferrari, 2010, p. 

78) 

 

No segundo grupo de jovens, 

[...] os membros costumam vestir roupas com cores mais discretas e de forma mais 

comportada. As moças e rapazes usam calça jeans, camiseta e tênis, mas aqui as cores e as 

escolhas, que demonstram o estilo, parecem ter menos destaque do que no subgrupo dos Jovens 

1. O uso do boné também é menos freqüente entre os rapazes e o uso de maquiagem e 

acessórios pelas moças é mais recorrente. Eles consomem muito mais bebidas, refrigerante e 

cerveja, do que alimentos. (FERRARI, 2010, p. 73) 

Como se vê, apesar desses dois subgrupos serem formados exclusivamente, por 

pessoas surdas de idade muito semelhantes, o que as diferenciava era um “certo estilo de 

vida”, comum também entre jovens ouvintes da mesma idade. Nesse sentido, caberia indagar: 

esses grupos teriam mais afinidades entre si somente por serem surdos ou cada um deles teria 

mais afinidade com grupos de ouvintes que partilhassem de estilos de vida semelhantes?  

Outro aspecto importante, constatado nos espaços pesquisados, diz respeito aos 

horários dos encontros entre os membros dos grupos. Conforme Ferrari (2010): 

[...] os idosos costumam chegar mais cedo do que os jovens e, o agrupamento vai se 

formando aos poucos, o que não acontece no Tatuapé, pois o horário de chegada no encontro 

está relacionado ao de saída do trabalho; então, os integrantes chegam quase todos ao mesmo 

tempo. Na padaria, o horário do encontro é determinado conforme o intervalo entre o trabalho e 

o início das aulas na escola. Essa dinâmica mostra um pouco da vida cotidiana desses 

integrantes e de como suas características pessoais acabam interferindo no processo de 

ordenação dessas pessoas nos momentos de encontro. (Ferrari, 2010, p. 62) 

 

Um dos achados da pesquisa revelador das práticas sociais desenvolvidas nos 

encontros dos Shoppings Center refere-se ao consumo de bebidas alcoólicas por parte dos 

integrantes dos grupos, prática social usual e aceita. No entanto, em situação social 

diferenciada, o agrupamento de estudantes que se reunia próximo à escola em que estudavam, 
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eram submetidos ao controle exercido por parte dos professores e funcionários da escola. O 

mais interessante é que, alguns dos membros desse último agrupamento freqüentavam os 

encontros do shopping, onde sua atitude em relação à bebida não mais era marcada pela 

ameaça de controle.  

A comunicação dos grupos se dava, preferencialmente, por meio da língua de sinais, 

sendo que os temas dialogados (problemas familiares, trabalho, futebol) não diferiam de 

agrupamentos semelhantes entre ouvintes. Mas, mais significativo do que isto, foi a 

constatação de que, em determinados momentos, os surdos desses agrupamentos, que 

defendem o uso exclusivo da língua de sinais, faziam uso da linguagem oral, sem que 

tivessem consciência do seu uso, o que, para a investigadora, evidenciou que se a língua de 

sinais 

é a forma preferencial de comunicação, a língua oral também é utilizada de forma pouco 

consciente pelos membros dos agrupamentos, por ter se constituído como um habitus (Cf. 

Bourdieu, 1998), tanto porque boa parte deles fora escolarizado por meio do oralismo, quanto 

porque essa “língua está no mundo”, faz parte das suas relações sociais, e é com base na 

construção conceitual por ela desenvolvida – desde os conceitos espontâneos até os científicos, 

para utilizar a linguagem de Vygotsky (1989) – que a língua de sinais se assenta.  (Ferrari, 2010, 

p. 93) 

 

Em sua análise, a autora sugere que, elementos sociais diferenciados, tais como; 

idade, sexo, trajetória escolar, origem social e local (ou espaço social) exercem papel 

fundamental na formação desses grupos, assim como em suas práticas sociais. E que neste 

sentido, a constituição das identidades sociais “é fruto de trajetórias pessoais que refletem as 

relações construídas entre todo e qualquer sujeito – entre eles, os surdos – e que não existe um 

único caminho para a constituição de uma única identidade para um conjunto enorme de 

sujeitos, com base somente em uma única marca.” (Ferrari, 2010, p. 99) 

As três produções aqui apresentadas mostram que a construção das identidades 

sociais de qualquer sujeito, inclusive dos surdos, é fruto de marcas pessoais, mas também, 

produto de trajetórias no ambiente familiar e social. 

Por outro lado, os três trabalhos mostram como diferentes espaços geográficos 

também exercem influência nessas construções, na medida em que delimitam possibilidades 

efetivas de participação social. 
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Este foi o caso, por exemplo, da senhora surda investigada por Mendonça (2007): 

nascida no meio rural nos anos de 1930, vivendo sempre no ambiente familiar, seu destino 

social foi semelhante ao de milhares de mulheres na mesma situação: dona de casa.  

Entretanto, o fato de ter sido reconhecida como artesã de qualidade, de ter sido 

responsável pela educação de seus dois filhos, e de somente com idade avançada, ter sido 

informada da constituição de grupo de surdos em sua cidade, dos quais começou a participar, 

é a evidência de que, a construção social das identidades não pode responder ao caráter 

normativo que os defensores da “cultura surda” querem impor. Essa artesã não era menos 

completa antes de ingressar nesses grupos, mas certamente, a sua identidade deverá sofrer 

modificações, a partir de sua inserção, como acontece com qualquer indivíduo que decide 

participar de agrupamentos, cujas características nunca haviam experimentado. 

Podemos afirmar que, portanto, a idéia de uma “cultura surda” universal se contrapõe 

exatamente à perspectiva da diversidade cultural: os surdos jovens urbanos e cosmopolitas 

que foram investigados por Ferrari (2010), têm muito pouca coisa em comum com esta 

senhora, além do fato de se, por acaso, um dia se encontrarem, poderão utilizar uma língua 

comum. 
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CAPÍTULO 2 

AS RELAÇÕES SOCIAIS DE JOVENS E ADULTOS SURDOS EM 

TOCANTINÓPOLIS 

 

Este capítulo foi reservado à apresentação da pesquisa desenvolvida junto a jovens e 

adultos surdos residentes no município de Tocantinópolis, contendo desde os procedimentos 

para a coleta de dados até a apresentação dos resultados. 

 

2.1. Procedimentos de coleta de dados 

Com o objetivo de levantar o número de sujeitos surdos no município, bem como os 

atendidos ou aqueles que não mais freqüentavam as escolas, buscamos na Secretaria Regional 

de Ensino a lista com o nome e local de moradia desses indivíduos. Consideramos que, os 

nomes das crianças, jovens e adultos surdos que residem no município poderiam estar 

contemplados pela lista fornecida pela Secretaria. 

A partir da lista fornecida pela Secretaria Regional de Ensino, visitamos algumas 

escolas em que alguns surdos estavam matriculados ou que já haviam passado pela 

instituição. Embora a lista denominasse alguns sujeitos como deficientes auditivos, ao 

solicitar as fichas e históricos escolares, assim como visitar a residência dos alunos, foi 

verificado que alguns indivíduos nomeados como deficientes auditivos pela escola apenas 

tinham pequenas complicações auditivas e assim, necessitavam ficar mais próximo às 

professoras, portanto, considerados como ouvintes pelos familiares. Dessa forma, priorizou-se 

o relato dos pais que tinham como diagnóstico a surdez dos filhos confirmada pelos médicos.  

Em função da minha experiência na sala de recurso pedagógico e ao visitar as 

famílias dos sujeitos surdos com o objetivo de levantar os que poderiam participar da 

pesquisa, foi verificado que boa parte dos surdos não possuía um padrão lingüístico e 

comunicativo, tanto em LIBRAS quanto na linguagem oral, ou seja, se na escola a 

comunicação se dava tanto pela oralidade como pelo aprendizado da LIBRAS (quase sempre 

precários), na família os sujeitos estabeleciam uma relação comunicativa a partir de alguns 
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sinais da LIBRAS, expressões orais e gestos peculiares entre eles, como demonstra o relato de 

alguns membros das famílias: 

Para conversar com a gente é na cena mesmo, mas quando a gente fala ele entende. Agora 

pessoa que sabe alguma coisa de libras, ele também conversa. Tinha umas mulheres da igreja 

presbiteriana que todo domingo vinham ensinar a LIBRAS e dar aula da bíblia pra ele. Ele 

aprendeu um pouco com elas, agora faz dias que elas não aparecem, mas ele faz leitura dos 

lábios também, aprendeu com a gente aqui mesmo. (mãe de José) 

Ela aprendeu a falar algumas palavras com nós, uma hora não precisa de sinais, outras 

coisas só com o sinal, outra hora ler os lábios da pessoa, ela entende o que a pessoa está 

dizendo, ela aprendeu olhando para a gente, é muito inteligente, presta muita atenção nas coisas, 

aprendeu com a gente. (mãe de Valéria) 

[...] as pessoas como ela mesma são poucas, da adolescência dela até agora ela convive 

muito bem com a gente, mas ela se relaciona e comunica com outras pessoas ouvintes, igual a 

gente, o cotidiano dela é esse, ela se comunica bem, ela entende a gente, as pessoas que são de 

fora têm mais dificuldade. Pra gente um sinal já basta, como te falei, a gente usa o método da 

gente de falar com ela, outra pessoa já tem dificuldade de falar com ela, e as pessoas chamam a 

gente quando querem perguntar algo para ela, mas só dela observar o que a pessoa está falando 

ela já responde pra gente, ela não espera alguém da família perguntar o que a pessoa quer, ela já 

responde. (sobrinha de Mariana) 

Cada família estabeleceu sua forma de comunicação com os sujeitos surdos. Por um 

lado, podemos dizer que, a partir da implementação da Lei Federal n. 10.436/2002, acerca do 

reconhecimento da LIBRAS, e da inserção desta nas escolas, alguns membros das famílias da 

pesquisa passaram a considerar a LIBRAS como a língua dos surdos, por outro lado, a 

linguagem que é peculiar à vida cotidiana na comunidade em que residem, aos poucos perde 

sua relevância e significação, demonstrando a incorporação do discurso hegemônico de que a 

LIBRAS é a língua oficial dessa população. Se a mesma passa a ser reconhecida como a 

língua dos surdos, por outro lado, não levam em consideração as peculiaridades em que os 

surdos diante ao meio em que vivem constroem suas formas de comunicação ou de 

linguagem: 

Fico feliz de ver a participação dela em um evento muito importante para os deficientes 

da cidade, e saber que ela estava lá na frente falando na língua dela. Porque aqui eles ainda 

aprenderam muito pouco da LIBRAS, a escola não tem intérprete e as professoras ainda 

ensinam falando, não usa a LIBRAS na sala de aula regular. Eles só aprendem LIBRAS na sala 

de recurso, então fica difícil eles aprenderem a língua que é deles. Em casa nós temos nosso 

sinal, ela não tem dificuldade de se relacionar com a gente e com quem conhece ela na cidade, 

ela tem os gestos dela, chega no comércio se vira, mas os surdos precisam aprender a língua de 

sinais. Porque todas as pessoas têm que aprender uma língua e a deles é diferente da nossa. 

(irmã de Mariana) 
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A dinamicidade comunicativa entre os surdos, escola e a família, mencionada acima, 

dificultou um diálogo mais direto e interpretativo entre os surdos e a pesquisadora, obrigando-

a a priorizar a coleta dos dados a partir dos relatos dos familiares ou pessoas mais próximas 

de cada surdo. Por outro lado, foi possível uma comunicação mais direta com um dos sujeitos 

que é oralizado, subsidiado, pelo apoio do seu irmão e colegas. 

Entretanto, ao visitar as famílias no momento das entrevistas, passei a entender 

algumas expressões, tanto orais como de sinais, emitidas pelos surdos, ou seja, a interação 

entre os sujeitos e a pesquisadora possibilitou uma relação comunicativa, talvez não tão 

significativa que permitisse uma relação dialógica em função do pouco tempo de convivência.  

No entanto, isto nos fez perceber que, da mesma forma que a família não é fluente em 

LIBRAS e que seus membros estabeleciam uma relação de comunicação entre eles, e o 

familiar surdo, foi possível também, a pesquisadora e os sujeitos construírem alguns recursos 

lingüísticos que eram peculiares aos momentos dos encontros, como por exemplo: apontar, 

comparar ou verbalizar objetos, criar alguns sinais ou se expressar por meio da linguagem 

escrita.  

Geraldi (1997) sugere que o uso da linguagem é base para a construção dos recursos 

lingüísticos, uma vez que estes recursos são produtos sociais do trabalho de interlocução entre 

os sujeitos: 

O uso da linguagem é o lugar da construção dos recursos lingüísticos, entendido este uso 

como o processo interativo que implica sempre a presença mínima de dois indivíduos 

socialmente organizados, onde a palavra do locutor dirige-se a um interlocutor, e entendidos os 

recursos lingüísticos como produtos sociais deste trabalho de interlocução, caracterizado 

essencialmente por ser um conjunto aberto e em constante modificação face às diferentes 

organizações sociais dentro das quais as interações verbais se realizam. (GERALDI, 1997, p. 

49). 

Para este autor, os recursos lingüísticos não são frutos necessariamente de sistemas 

abstratos de formas lingüísticas, nem provenientes de enunciações isoladas produzidas fora do 

contexto em que ocorre a linguagem, mas da interação verbal realizada através das 

enunciações, ou seja, o uso da linguagem como construção dos recursos lingüísticos é 

entendido como um processo interativo que implica a presença mínima de dois sujeitos 

socialmente organizados para que o processo de interlocução possa acontecer, uma vez que 

“enquanto sujeitos datados e situados nascemos num universo que nos precede, tanto em 
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termos de suas culturas quanto em termos de suas culturas simbólicas”. (GERALDI, 1997, p. 

49). 

Portanto, a construção dos recursos lingüísticos, para que a linguagem ocorra entre 

os membros das famílias e os surdos, é fruto das necessidades e organização social que 

envolve todos os membros da família, que por vezes recorrem a alguns sinais sistematizados 

da LIBRAS, no entanto, outros sinais são peculiares à relação familiar que ocorre nos 

momento da interlocução entre eles. 

Vale ressaltar que, embora recorrêssemos à ajuda dos familiares para entender e 

direcionar algumas perguntas aos sujeitos surdos, no sentido de amenizar uma comunicação 

“não violenta” entre o pesquisador e aqueles que ele interroga, por outro lado, entendemos 

como base em Bourdieu (1997) que:  

É o pesquisador que inicia o jogo e estabelece a regra do jogo, é ele quem, geralmente, 

atribui à entrevista, de maneira unilateral e sem negociação prévia, os objetivos e hábitos, às 

vezes mal determinados, ao menos para o pesquisado. Esta dissimetria é redobrada por uma 

dissimetria social todas as vezes que o pesquisador ocupa uma posição superior ao pesquisado 

na hierarquia das diferentes espécies de capital, especialmente do capital cultural. O mercado de 

bens lingüísticos e simbólicos que se institui por ocasião da entrevista varia em sua estrutura 

segundo a relação objetiva entre o pesquisador e o pesquisado ou, o que dá no mesmo, entre 

todos os tipos de capitais, em particular os lingüísticos, dos quais estão dotados. (BOURDIEU, 

1997, p. 695) 

O principal instrumento de coleta de dados foi a entrevista, tendo como instrumento 

subsidiário a observação das atividades cotidianas dos surdos e de suas famílias, no sentido de 

complementar os relatos, bem como os dados dos históricos escolares.  

Foram três os eixos norteadores da entrevista: 

Infância: Aspectos do cotidiano familiar, sociocultural e escolar.  

Adolescência: Aspectos do cotidiano familiar, sociocultural e escolar.  

Relações atuais: Aspectos do cotidiano familiar, sociocultural e escolar 

 Um roteiro básico de entrevista foi elaborado, visando delimitar alguns aspectos, mas 

que foram enriquecidos a partir dos próprios relatos, já que essas entrevistas foram realizadas 

em mais de um encontro, na medida da necessidade de se completar dados colhidos nas 

entrevistas anteriores: 

Dados pessoais: a) Local de nascimento. b) Idade. c) Sexo. d) Estado civil.  f) Local 

de moradia.  g) Primeira infância. h) Descoberta da surdez.  j) Escolarização: Regular e/ou 
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Especial. l) Etapas da escolarização: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Ocupação profissional.  

Dados familiares: (Mãe, pai e irmãos): Local de nascimento, idade, profissão, 

ocupação, escolaridade e lazer. 

Relatos sobre as trajetórias no ambiente familiar e social. 

 

Consideramos que os aspectos socioculturais que compõem o universo familiar e de 

seus integrantes possibilitou analisar a trajetória dos indivíduos surdos, a partir de alguns 

elementos presentes nas relações sócio-familiares:  

Qualquer das disciplinas que se ocupam com o estudo do homem dispõe de quadros 

conceituais para descrever, classificar e analisar essa quase infinidade de elementos que 

compõem a vida cotidiana. Preferimos aqui dizer, numa linguagem weberiana, que a vida 

cotidiana se compõe basicamente de ações individuais (sociais ou não) ações coletivas, relações 

sociais e objetivações físicas ou simbólicas (efeitos e condições da própria vida social). 

(AZANHA, 1990. p. 94) 

Por outro lado, ainda com base em Azanha (1990, p. 99), “a dificuldade se concentra 

no estabelecimento de critérios de partição da „realidade‟ que assegurem a possibilidade de 

isolamento de partes”, uma vez que para os objetivos da pesquisa, as categorias a serem 

“recortadas” associam-se a um cotidiano mais global, relativamente implícito nas relações 

sociais que não se restringem as formas de organização social e cultural das famílias, mas 

também, aos aspectos históricos e políticos da região. 

 

2.2. Delimitação do campo empírico: o geográfico e social  

 

Se não existe sociedade sem história, 

também não há espaços sem marca do 

tempo.  (Fernandes, 1992, p. 1) 

 

Situado à margem esquerda do Rio Tocantins, na Amazônia Legal brasileira, o 

município data sua criação em 1858 e está localizado ao norte do estado do Tocantins, numa 

região conhecida como “Bico do Papagaio” – denominação popular em decorrência da 

configuração geográfica, que faz fronteira com os Estados do Pará e Maranhão. A população 
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em 2009 era estimada em 21.826 habitantes, de acordo com os dados do IBGE/2008, sendo a 

sede da 3ª Região Administrativa do Estado do Tocantins. 

No decorrer de sua história o município passou por significativas mudanças 

socioeconômicas e políticas, que hoje demarcam seu espaço. Conforme Oliveira & Padovan 

(2008, p. 4), a cidade do extremo norte do Tocantins apresenta particularidades históricas e 

aspectos geográficos que se expressam pela visualidade da paisagem – proximidade às matas 

dos cocais e do cerrado, bem como “de uma historicidade ainda presente em que a cidade 

guarda suas histórias na memória dos velhos e antigos moradores”:  

Entre fatos, experiências, particularidades, e tudo que cerca a narrativa das lembranças, a 

história local se mostra marcada por personalidades políticas e religiosas [...] diversos fatos e 

acontecimentos que envolveram o poder público local. Ainda pela oralidade o retorno ao 

passado possibilita compreender as transformações ocorridas nos espaços da cidade, na 

localização [...] (OLIVEIRA & PADOVAN, 2008, p. 4) 

Entre os acontecimentos locais que definem a história de sua comunidade, 

destacamos como o município foi se constituindo em seus aspectos sociais e políticos: 

 [...] a apropriação das terras das comunidades indígenas Apinayés (que habitam a região 

desde o século XIX), perdas territoriais em decorrência da emancipação de alguns povoados que 

faziam parte do município, e o fato de possuir uma indústria de beneficiamento de babaçu, que 

já funcionou em sua capacidade máxima e atualmente só opera com 50% do seu potencial. Sua 

história foi marcada por conflitos políticos desde o inicio quando ainda se chamava Boa Vista 

do Tocantins e como as demais regiões dos sertões brasileiros se encontravam em situação de 

abandono pelos governos. A presença do coronelismo 
11

, embates entre índios habitantes do 

município e a população da cidade, disputas político-partidárias entre famílias tradicionais, 

enfim fatos que fazem parte de sua história e que com certeza deixaram raízes remanescentes. 

(NOGUEIRA, 2006, p. 15) 

A região foi objeto de diversos estudos em decorrências de alguns fatos, quando a 

cidade ainda fazia parte do estado de Goiás
12

, região até então denominada de antiga terra do 

extremo-norte goiano. Entre os estudiosos que desenvolveram os seus trabalhos ao longo do 

século XX, destacam-se Curt Nimuendajú (1939) e Roberto DaMatta (1976) que tiveram 

como objeto de estudo as populações indígenas; os sanitaristas Belisário Pena e Arthur Neiva 

(1920) que denunciaram o “abandono dos sertões”; Luis Palacin (1990) que escreveu sobre o 

coronelismo de Boa Vista do Tocantins, esta denominação era a mais conhecida na 

                                                           
11

 “Fenômeno social e político típico da República Velha, caracterizado pelo prestigio de um chefe político e por 

seu poder de mando, seja em caráter local, regional ou federal. Uma estrutura de poder dos grandes proprietários 

de terras, o qual se fez presente no passado de Tocantinópolis influenciando o contexto político atual”. 
(NOGUEIRA, 2006, p. 15) 
12

 A divisão do estado de Goiás e a criação do Estado do Tocantins ocorreram em 1988. 
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historiografia e na literatura regional, (SILVA, 2008). O coronel da aeronáutica Lysias 

Rodrigues, que na década de trinta mapeou toda a região e descreveu os contatos que fez 

nestas paragens nas obras: “O rio dos Tocantins” (1932) e “Roteiro do Tocantins” (1940). 

Por um lado, isso pode descrever alguns fatos constituidores do espaço, fruto de 

acontecimentos históricos mais amplos que, de certa maneira, também são de uma história 

local; por isso podemos dizer que, “cada lugar é singular, e uma situaçao não é semelhante a 

qualquer outra. Cada lugar combina de modo particular, variáveis que podem, muitas vezes, 

ser comuns a vários lugares” (SANTOS, 1998, p. 58) 

Assim, buscamos entender, a partir de Santos (2007) que, o passado já passou, e o 

presente se faz “real”, mas a atualidade do espaço tem sua dialética entre seu passado e o 

tempo atual, ou seja, a atualidade é formada de momentos que foram e, “estando agora 

cristalizados como objetos geograficos atuais; essas formas-objetos, tempo passado, é 

igualmente tempo presente enquanto formas que abrigam uma essência, dada pelo 

fracionamento da sociedade total”. (SANTOS, 2007, p. 14).  

Com base neste autor, podemos considerar que:  

(...) o momento passado está morto como tempo, não porém como espaço; o momento 

passado já não é, nem voltará a ser, mas sua objetivação não equivale totalmente ao passado, 

uma vez que está sempre aqui e participa da vida atual como forma indispensavel à realização 

social. (SANTOS, 2007, p. 14) 

 

No que se refere ao local atual, podemos inferir que, apesar de uma política de 

urbanização e industrialização típica das sociedades modernas, o município do ponto de vista 

sócioeconômico, pouco se modificou
13

. Observando a estrutura do município, comparadas aos 

centros urbanos, podemos dizer que, a divisão entre o que é urbano e rural visualmente se 

confunde, e que por meio de um olhar etnocêntrico poderíamos denominá-lo de um lugar 

“atrasado”. (SILVA, 2008).  

A cidade caracteriza-se pelo seu clima lento, característico de um espaço, que de 

acordo com Santos (2001): 

                                                           
13

Até os anos 80 a cidade era formada por quatro bairros. Atualmente aumentou para um total de quatorze. 

Quanto à economia, a cidade sobrevive basicamente da pecuária e agricultura, do trabalho informal e do 

comércio que é movimentado pela grande quantidade de funcionários públicos (municipais, estaduais e federais) 

deste município e dos municípios vizinhos que movimentam a cidade devido à existência de [duas] agências e 

um posto bancários. (NOGUEIRA, 2006, p. 15). 
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[...] é o palco de atores os mais diversos: homens, firmas, instituições, que nela trabalham 

conjuntamente. Alguns movimentam-se segundo tempos rápidos, outros, segundo tempos 

lentos, de tal maneira que a materialidade que possa parecer como tendo uma única indicação, 

na realidade não a tem, porque essa materialidade é atravessada por esses autores, por essa 

gente, segundo os tempos, que são lentos ou rápidos. Tempo rápido é o das firmas, dos 

indivíduos e das instituições hegemônicas e tempo lento é o tempo das instituições, das firmas e 

dos homens hegemonizados. A economia pobre trabalha nas áreas onde as velocidades são 

lentas. Quem necessita de velocidades rápidas é a economia hegemônica, são as firmas 

hegemônicas. (SANTOS, 2001, p. 14) 

O movimento urbano se centraliza em duas avenidas principais, sendo que na área 

mais central se localizam organizações comerciais responsáveis pela venda de produtos, bens 

e serviços. Todavia, boa parte dos moradores dirige-se para outras cidades como: Palmas-TO; 

Araguaína-TO; Imperatriz-MA e Goiânia-GO em busca de serviços ou bens que o município 

não oferece, sejam eles, públicos ou privados. 

Segundo Santos (2007, p. 139), “em nosso país, o acesso aos bens e serviços 

essenciais é tão diferencial e contrastante, que uma grande maioria de brasileiros, no campo e 

na cidade, acaba por se privar” simplesmente por não existirem, ou talvez pela 

impossibilidade de serem alcançados em virtude da falta de tempo ou de informação, como se 

pode perceber nesses relatos: 

As coisas da surdez são muito difíceis, tem que fazer vários exames, é muito complicado, 

e como moramos em uma cidade que não tem muito a oferecer, não tem os aparelhos, também é 

muito caro, três mil reais, e não parcela, paga um e paga o outro. (mãe de Mario, residente da 

zona urbana) 

Aos quatro anos de idade, ele apresentou esse problema, naquele tempo as coisas eram 

mais difíceis, como ir para Goiânia-GO, Teresina-PI. Custou caro para chegarmos com ele lá. 

Eu vendi sete gados para chegar com ele lá, e com um ano era para voltar lá, que fica bom da 

surdez; aí arrumei e a mãe tornou ir, mas ele só ficava bom se passasse pelo menos um ano lá, a 

mãe dele me ligou e falou que tinha que vir embora por causa dos outros filhos e da casa que 

tinha que cuidar. (pai de Adriano, residente da zona rural) 

De certo modo, todo espaço vivido pode ser considerado como “o lugar de uma 

troca, matriz de um processo intelectual” e simbólico. Assim “revisitar os locais no mundo 

atual permite encontrar os seus novos significados, que por sua vez é dada pela consideração 

do cotidiano”. (SANTOS, 1996, 252) 

Assim, apesar das mudanças políticas e sociais no percurso do campo empírico, é 

possível encontrar alguns aspectos de valoração sociocultural: 

Meu pai fala que eu e o Adriano (o filho surdo) já estamos perdidos mesmo nas coisas do 

mundo, que não tem mais jeito, que estamos perdidos no mundo, que só Deus nas nossas vidas 
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(risos). Ele fala que o amigo de Adriano tá tirando ele do caminho bom, que só quer saber de 

beber e fazer coisa errada, tá muito vaidoso, essas coisas que ele diz que o diabo gosta, e pra 

escola ele (Adriano) não quer ir. (irmã de Adriano) 

Eu queria muito que ele fizesse carreira também, que tudo ficava mais fácil, mas aqui não 

tem jeito, ai vai da vontade dele, se não tiver vontade, quem procura saber se ele vai para a 

escola é a mãe dele. (pai de Adriano) 

Por outro lado, algumas práticas e relações sociais se expressam, pelo significado e 

reconhecimento das posições sociais em que Elias (2000) denominaria de “estabelecidos” – 

aqueles que, na cidade, ocupam uma determinada posição “socialmente reconhecida” 

(funcionários públicos, políticos, comerciantes e proprietários de terras) em relação aos 

“desconhecidos” ou “outsiders” – grupos sociais como os indígenas, os ribeirinhos, 

quebradeiras de coco, entre outros.  

Eu tenho 49, eu trabalho, sou lavradora, moro aqui na roça, trabalho, e apesar de que toda 

vida eu não trabalhei mesmo! Sempre quebrando coco, indo para roça apanhar legume, apanhar 

arroz, a vida foi essa para criar eles, até agora, não tenho nem emprego, nem estudo, aqui nós 

vive é disso. Eu estudei até a terceira série, eu sei ler, sei escrever, eu sei assinar tudo bem, ler 

tudo, porque de primeiro não é igual a hoje, de primeiro a gente fazia a terceira série, segunda 

série e sabia, arrumava um emprego, mas estudar mesmo, nunca!  (Mãe de Adriano) 

Neste depoimento, a mãe de Adriano demonstra que, embora sempre tenha 

trabalhado e dedicado sua vida à zona rural, não reconhece sua atividade como trabalho e 

emprego, fato que para ela parece estar associado ao estudo, ou seja, os estabelecidos são os 

que estudaram e ocupam outras posições. Dessa forma, ela expressa o significado do que seja 

ser escolarizada. 

Para Santos (1998, p. 81) a produção da cultura e as formas de comunicação dos 

indivíduos e dos grupos com o universo significam, “uma herança, mas também um 

reaprendizado das relações profundas entre o homem e o seu meio, um resultado obtido por 

intermédio do próprio processo de viver [...] as práticas sociais e a cultura é o que nos dá a 

consciência de pertencer a um grupo, da qual é cimento”. Se por um lado a cultura traz um 

“sentimento” de pertencer a um determinado grupo, ela também “organiza” e re-constrói 

distintos significados aos padrões sociais de diferentes grupos. 

Como características das cidades interioranas, onde a vida cotidiana não se resume às 

técnicas e “lógicas” do relógio operacional, em alguns bairros podemos encontrar pessoas que 

sentam às portas ou nos bancos das praças para conversarem. A conversa geralmente se 

concentra em torno da vida cotidiana e episódios ocorridos em diferentes espaços sociais. No 
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relato abaixo, podemos perceber a dinâmica e socializações que decorrem da vida cotidiana. 

Fica explicito que, o fato de Adriano ser surdo e não possuir uma língua comum aos ouvintes 

não o torna alheio aos acontecimentos e questões que envolvem o seu cotidiano e relações 

sociais na cidade.  

Tem uma vizinha aqui que o pai não deixa namorar, e quando ele sai (Adriano) ou senta 

ali na porta como os meninos, ele chega em casa contando tudo pra nós, dá notícia do que 

aconteceu por onde ele anda na cidade. Conta tudo pra mãe. (irmã de Adriano) 

Santos (1996, p. 722), ao discorrer sobre a existência de uma ordem global e de uma 

ordem local da vida cotidiana, menciona algumas diferenças entre elas: 

A ordem global funda as escalas superiores ou externas à escala do cotidiano. Seus 

parâmetros são a razão técnica e operacional, o cálculo de função, a linguagem matemática. A 

ordem local funda a escala do cotidiano, e seus parâmetros são a co-presença, a vizinhança, a 

intimidade, a emoção, a cooperação e a socialização com base na contigüidade.   

No que se refere à parte menos urbanizada da cidade, se concentram os balneários
14

, 

que são os principais espaços de lazer para a população e visitantes. No mês de julho o lazer 

fica garantido, pois são mínimas as chances de chuvas – nesta época de seca (verão) as chuvas 

mais esperadas são as da “manga e do caju” 
15

. (SILVA, 2008).  

 Além disso, no período de “veraneio”, o movimento de pessoas aumenta devido às 

festividades na cidade – as festas juninas – com apresentações dos grupos de danças da 

comunidade e região; as danças de Salambisco
16

 e quadrinhas, entre outras expressões 

culturais.  

Não há distinção de espaços sociais para os momentos de lazer e festividades, ou 

seja, como não existe uma diversidade de clubes, ou áreas de lazer, as pessoas se encontram 

geralmente nos mesmos espaços, exceto quando as festas ocorrem em ambientes particulares 

ou familiares. 

                                                           
14

 Os balneários e festividades em julho são as principais atrações da cidade. Os primeiros são chácaras ou 

espaços particulares cortados por pequenos rios ou riachos e os proprietários organizam para o lazer da 

população. Em boa parte deles a entrada é gratuita e o usuário é responsável pela bebida ou comida que 

consome. 
15

 Os moradores costumam dizer que na região existem duas estações do ano, o verão tempo em que é raro cair 

uma chuva e o inverno, época em que chove bastante e o rio enche. No verão é tempo de muito calor, então 

quando chove nesse período dizem que é a chuva para florir e carregar de fruta os pés de manga e de caju, uma 

vez que é nessa estação do ano que se tem em abundância nas ruas e quintais, esse tipo de frutas.  
16

 Grupos de dança popular, de caráter não religioso, segundo os membros do grupo da cidade de Tocantinópolis. 

Atualmente, estes grupos se encontram em dificuldade para organizar suas apresentações. 
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Em função de sua organização urbana, o deslocamento para o centro da cidade das 

pessoas que moram nos bairros mais afastados se dá por meio de transportes alternativos 

(bicicletas, motos, carros), sendo que os ônibus escolares (que circulam da zona rural até as 

escolas da zona urbana) são os únicos meios de transporte público na cidade.  

O noticiário, bem como as propagandas comerciais, recentemente eram divulgados 

por meio de uma rádio (FM) comunitária ou carros com alto falantes que circulam pelas ruas.  

No último período eleitoral municipal, o candidato à reeleição para prefeito organizou um 

jornal televisivo, o que se concretizou por pouco tempo. 

  A educação escolar  

No município estão localizadas a Diretoria Regional de Ensino e a Coordenadoria de 

Educação na Diversidade, responsável pela organização da Educação Especial em 12 

municípios da região. Em 2008 Tocantinópolis contava com um total de vinte e sete escolas 

públicas
17

, três escolas particulares de Educação Infantil, além do campus da Universidade 

Federal do Tocantins, o qual oferece dois cursos de graduação (Pedagogia e Ciências Sociais), 

este último criado mais recentemente. Por outro lado, a cidade não proporciona uma inserção 

profissional que corresponda à demanda dos cursos ofertados.   

Desde a década de 1990 o município caracteriza-se pela formação de pedagogos na 

região. A oferta de vagas do curso de Pedagogia e dos cursos em regime especial
18

 atendeu a 

demanda de formação de professores da cidade e regiões vizinhas, assim o curso de 

Pedagogia passou a ser freqüentado tanto por professores que já exerciam a profissão, quanto 

por aqueles que perceberam a possibilidade de ingressar em um curso universitário, mesmo 

sendo um curso no qual não gostariam de se formar. 

É possível encontrar muitos pedagogos não exercendo a profissão e, de certo modo, 

estes profissionais ocupam os poucos espaços produtivos da cidade, quando não se encontram 

desempregados. Como as atividades produtivas e econômicas até o momento da pesquisa 

giravam em torno do comércio, da agricultura, de duas indústrias
19

 e algumas vagas no setor 

público, (escolas, hospital, duas agências bancárias, algumas instituições governamentais e o 

                                                           
17

 Sendo dez estaduais e dezessete municipais. Desse total, 8 (oito) escolas estavam localizadas na zona rural e 

22 (vinte e duas) na zona urbana. (NOGUEIRA, 2006, p. 15). 
18

 Cursos de licenciatura ministrados nos períodos de férias escolares para professores leigos de diversas áreas. 
19

 Indústria dos derivados do coco babaçu e a Asa Norte, abatedouro de frango. 



53 

 

 

 

campus universitário) os profissionais da educação “disputam” 
20

 essas vagas com os demais 

profissionais. Podemos inferir que, com o recente funcionamento do curso de Ciências 

Sociais, a população que antes não almejava cursar Pedagogia, ou até mesmo, já formada 

nesta área, passou a vislumbrar a possibilidade de freqüentar um novo curso na universidade, 

embora já seja possível notar um número significativo de evasão. 

Os proprietários dos maiores comércios (supermercados, postos de gasolina, imóveis 

de aluguel), não necessariamente freqüentaram um dos cursos universitários oferecidos; esses 

sujeitos são geralmente “herdeiros” de um “capital econômico e social” das tradicionais 

famílias da região e assim, boa parte dos filhos sai para estudar em outros locais, no entanto, 

podemos encontrar aqueles que, em virtude da oferta de vagas no ensino superior, 

ingressaram no campus universitário da cidade. 

A produção econômica no momento da pesquisa basicamente voltava-se às 

atividades do serviço público, da agricultura e pecuária e do trabalho nas chácaras, residências 

e fazendas em torno da cidade, assim como do comércio formal, informal e da renda 

concedida pelas bolsas da assistência social.  

Tais características podem expressar o que Santos (2007) denomina de “lugar e valor 

do indivíduo” ao referir-se a algumas regiões ou localidade na hierarquia social da 

urbanização, objetivada pelo fracionamento global, bem como das diferentes formas que 

organizam e estruturam a vida social de distintas regiões na sociedade: 

Cada homem vale pelo lugar onde se encontra: o seu valor como produtor, consumidor e 

cidadão depende de sua localização no território. Seu valor vai mudando, incessantemente, para 

melhor ou para pior, em função das diferenças de acessibilidade (tempo, freqüência, preço), 

independente de sua própria condição. Pessoas com as mesmas virtualidades, a mesma 

formação, até mesmo o mesmo salário têm valor diferente segundo o lugar em que vivem: as 

oportunidades não são as mesmas. Por isso, a possibilidade de ser mais ou menos cidadão 

depende, em larga proporção, do ponto do território onde se está. Enquanto um lugar vem a ser 

condição de sua pobreza, um outro lugar poderia, no mesmo momento histórico, facilitar o 

acesso aqueles bens e serviços que lhe são teoricamente devidos [...] (SANTOS, 2007, p. 107) 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 As vagas no setor público municipal quando não ocupadas por meio de concurso público, geralmente são 

“destinadas” às pessoas que fazem parte da configuração social e de amizades dos administradores públicos da 

cidade. 
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  A educação especial  

 

As primeiras iniciativas políticas voltadas à modalidade da Educação Especial 

tiveram início no ano de 1991 quando, segundo o documento da Diretoria Regional de Ensino 

e Coordenadoria de Educação na Diversidade, realizou-se a primeira capacitação para os 

professores e técnicos atuarem nas áreas da Deficiência Mental, Auditiva e Visual.  

O atendimento nas escolas públicas estaduais para os alunos deficientes iniciou-se 

com a inclusão dos alunos, preferencialmente nas salas de recursos, no entanto, alguns alunos 

já freqüentavam o ensino regular. Ou seja, em uma determinada escola estadual se organizou 

uma sala de recurso para o atendimento educacional, tanto para os alunos com deficiência que 

já haviam sido matriculados em algumas escolas de ensino regular, bem como para aqueles 

que estavam fora da escola, com o objetivo de oferecer um atendimento educacional 

especializado como forma de integrá-los futuramente no ensino regular. 

No segundo semestre de 1992 iniciou-se o atendimento formal e obrigatório aos 

alunos deficientes, dentre eles, cinco alunos surdos efetivamente matriculados. Em 1994 a 

Diretoria Regional de Ensino já registrava um total de 16 (dezessete) alunos surdos atendidos 

nas escolas regulares. No ano de 1995 alguns alunos surdos foram direcionados à Classe 

Especial e sala de recurso, sendo que apenas dois alunos permaneceram no ensino regular, 

entre eles temos o único aluno surdo que concluiu o Ensino Médio na cidade.  (SEE. Diretoria 

Regional de Ensino e Coordenadoria de Educação na Diversidade, 2009)  

Até o momento da pesquisa o atendimento educacional aos alunos surdos se dava 

preferencialmente na rede regular de ensino e salas de recursos pedagógicos das escolas 

estaduais, totalizando doze alunos surdos matriculados no ano de 2009, todos esses alunos 

sendo atendidos nas escolas públicas.  

Além disso, a formação dos professores para atuarem diretamente com os surdos 

ainda é muito limitada. Em 2009 a Diretoria Regional de Ensino organizou um grupo de 

estudos em Libras ministrado pelos próprios professores que se reúnem semanalmente em 

uma das escolas da cidade. Este grupo tem como auxílio alguns recursos pedagógicos 

distribuído pelo MEC/Secretaria de Educação Especial que tecnicamente ensina o uso da 
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LIBRAS associada à estrutura da Língua Portuguesa. Outra iniciativa do MEC e Secretaria de 

Educação Especial, em parceria com a Secretaria de Educação e Diretoria Regional de Ensino 

foi a realização de um curso de LIBRAS online com a duração de cento e vinte horas para 

vinte e cinco professores do ensino especial e regular. (SEE. Diretoria Regional de Ensino e 

Coordenadoria de Educação na Diversidade, 2009). 

Abaixo apresentamos a Tabela 1 com os dados fornecidos pela Diretoria Regional de 

Tocantinópolis em relação ao atendimento escolar de alunos com deficiência no município.  

Tabela I 

 Relação dos alunos deficientes atendidos na sala de recursos ou multifuncionais e classe especial 

das escolas pública estaduais/2009 

Tipo de deficiência  Número 

de alunos 

Instância de 

ensino 

Moradia - Zona 

Urbana 

Moradia - 

Zona Rural 

Deficiência mental 99 Estadual 93 6 

Deficiência visual 17 Estadual 16 1 

Deficiência auditiva 8 Estadual 6 2 

TDHA 9 Estadual 9 - 

Deficiências múltiplas 10 Estadual 9 1 

Síndrome Down 1 Estadual - 1 

Total 144 - 133 11 

Fonte: Coordenadoria da Educação na Diversidade/2009 

 

Como ocorre em todo o território nacional, o maior número de alunos atendidos é 

caracterizado como deficiente mental, cabendo ressaltar a maior quantidade de alunos com 

deficiência visual do que auditiva, o que não acompanha as estimativas internacionais de 

incidência da deficiência. 

No Quadro 1 estão os dados referentes à escolarização dos alunos surdos. 
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Quadro I 

Relação dos alunos surdos matriculados na rede estadual de ensino/2009 

Sexo Idade Escolaridade  Tipo de Escola  

M 10 anos 5 º ano Estadual de ensino regular e freqüenta a sala de Recurso 

M 17 anos 7 º ano Estadual de ensino regular e freqüenta a sala de recurso 

M 10 anos 4 º ano Estadual de ensino regular e freqüenta a sala de recurso 

F 16 anos 7 º ano Estadual de ensino regular e freqüenta a sala de recurso 

M 15 anos 7 º ano Estadual de ensino regular e freqüenta a sala de recurso 

F 21 anos 6 º ano Estadual de ensino regular e freqüenta a sala de recurso 

M 20 anos 7 º ano Estadual de ensino regular e freqüenta a sala de recurso 

M 26 anos 9 º ano Estadual de ensino regular e freqüenta a sala de recurso 

M 16 anos 7 º ano Escola Católica conveniada ao estado. Não freqüentava a 

sala de recurso.   

Fonte: Coordenadoria da Educação na Diversidade  

 

Verificamos por esses dados que, independentemente da idade, muitos alunos surdos 

continuam freqüentando a sala de recurso, com faixa etária que vai de 10 até 26 anos de idade, 

com apenas um aluno dentro da série esperada em relação à idade. Por outro lado, 

constatamos que o aluno que freqüenta a escola católica, sem apoio da sala de recursos, 

apresenta uma defasagem de idade muito menor com relação à série cursada.  

O Quadro II inclui os indivíduos com surdez que não mais freqüentam a escola, bem 

como aqueles cuja freqüência é muito irregular. 

Quadro II 

 

Relação de alguns alunos que “abandonaram”, concluíram o ensino básico ou com freqüência 

irregular à escola  

Sexo Idade Escolaridade Tipo de escola 

F 39 

anos 

Cursou até o 

4º ano 

Ensino Fundamental especial e freqüentava a sala de 

recurso 

F 30 

anos 

Cursou até o 

4º ano 

Ensino Fundamental especial e freqüentava a sala de 

recurso 

M 22 

anos 

Cursou até o 

4º ano 

Ensino Fundamental especial e freqüentava a sala de 

recurso. Em 2009 estava matriculado no EJA 

M 22 

anos 

Finalizou o 

Ensino Médio 

em 2007 

Estadual de ensino regular e freqüentava a sala especial 

Fonte: levantamento realizado pela pesquisadora/2009 

 

Aqui também se verifica uma discrepância com relação à origem escolar, pois 

enquanto temos um aluno que freqüentou a escola regular e concluiu o Ensino Médio, os 
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demais ou ainda freqüentam a sala de recursos do Ensino Fundamental, ou atingiram níveis 

muito baixos de escolarização. 

Dentre esses treze sujeitos surdos que foram localizados no município, foram 

selecionados cinco deles para comporem o universo da presente investigação. 

 

 

2.3. Os sujeitos da pesquisa 

 

DOS SUJEITOS DA FAMÍLIA 

 Sexo 

 Idade 

 Estado civil 

 Local de nascimento e moradia 

 Escolaridade 

 Ocupação  

 Tipo de surdez 

 

 Escolaridade, profissão, ocupação atual 

e condição socioeconômica dos pais  

 Número de irmãos 

 Sexo 

 Profissão 

 Escolaridade 

 Estado civil  

 

Com base nessas variáveis foram selecionados os cinco sujeitos, cuja caracterização, 

bem como de suas famílias, são relatadas no início da apresentação dos resultados de cada 

uma das entrevistas. Esse procedimento foi o escolhido por considerar que a caracterização 

pessoal e familiar seria mais conveniente aos leitores, pois, logo após a sua apresentação, os 

relatos e análise dos dados colhidos nas entrevistas poderiam ser melhores relacionados com 

essas caracterizações. 
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2.4. A vida social dos indivíduos surdos em Tocantinopólis-TO 

 

2.4.1. Mário, o adolescente de classe média urbana
 21

 

 

CARACTERIZAÇÃO 

Sexo Idade Estado 

civil 

Local de nascimento 

e moradia 

Escolaridade e 

Tipo de escola 

Ocupação  Tipo de surdez 

M 16 

anos 

Solteiro Município vizinho à 

Tocantinópolis. Zona 

urbana central 

Cursava o 8º ano 

do Ensino 

Fundamental 

Estudante Profunda do 

ouvido direito e 

moderada do 

esquerdo 
22

 

FAMÍLIA 

Número de irmãos 2 

Sexo Ambos adolescentes do sexo masculino 

Escolaridade dos irmãos Cursando o Ensino Fundamental 

Profissão, ocupação, escolaridade e 

estado civil dos irmãos 

Todos são estudantes 

Escolaridade da mãe Cursando Pedagogia 

Ocupação da mãe Dona de casa 

Escolaridade do pai Superior 

Ocupação do pai Funcionário administrativo da Prefeitura Municipal 

 

Mário tem dezesseis anos de idade, nasceu em um município vizinho à cidade onde 

mora e é o filho mais velho, sendo que todos residem com os pais. A residência da família 

localiza-se no centro da cidade a alguns metros do campo universitário, próximo à área 

comercial, logística e bancária. Ao lado de sua casa existe uma praça bem arborizada, que 

abrange um quarteirão do bairro, em torno da qual tem um campo de futebol onde os 

jogadores do time da cidade treinam.  

Na área em que Mário vive localizam-se as residências com muros altos e portões 

grandes e fechados, separando as casas. As ruas são duplicadas, com canteiros centrais 

gramados e arborizados, o que distingue esta área das outras localidades da cidade. 

Entre os sujeitos participantes da pesquisa, a residência da sua família, assim como a 

de Valéria, são as que estão mais próximas aos bens e serviços (comércios, lojas, bancos, 

escolas, etc.) disponíveis na cidade.  

                                                           
21

 Todos os nomes aqui mencionados são fictícios para preservação da privacidade dos sujeitos.  
22

 O tipo de surdez de todos os sujeitos participantes foi relatado pelas mães. Mario é o único entre os sujeitos da 

pesquisa que se comunica por meio da oralidade e não usa qualquer tipo de sinal. 
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Na sua infância, na fase dos três aos seis anos de idade, sua família foi morar em 

Tocantinópolis-TO, fato que parece estar relacionado ao trabalho do pai na cidade. Desde que 

sua mãe percebeu que o filho era surdo, caso que segundo ela, “jamais pensava que ele era”, 

teve acesso aos serviços médicos necessários, em outras cidades, em razão das limitações de 

profissionais especializados na cidade. Segundo a mãe, como o filho usa o aparelho auditivo e 

consegue expressar-se oralmente com as pessoas, afirma que “ele faz o tratamento direitinho, 

está tudo dando certo, é como se ele não tivesse o problema”. 

[...] eu falava com ele e ele respondia, mas a fala dele é ruim, por causa da surdez. [...] a 

médica que cuida dele em Araguatins-TO, a doutora N.S, diz que ele ficou surdo porque ele 

demorou a respirar, nasceu e, como não tinha incubadora em Araguatins-TO, levou para 

Augustinópolis-TO; nesse período [prejudicou a audição dele], ela diz que é, creio que sim. A 

coisa da surdez é muito difícil, tem que fazer vários exames, é muito complicado, e como 

moramos em uma cidade que não tem muito o que fazer, não tem os aparelhos, também o 

aparelho é muito caro, três mil reais, e não parcela, paga um e paga o outro. Ai vem a 

manutenção, vem tudo [...] ai fica um pouco caro. (Mãe de Mario) 

Entre os sujeitos participantes, a mãe de Mário apresentou uma relação mais direta com 

os profissionais da saúde e informações mais precisas acerca da surdez do filho. Além disso, 

entre as mães, é a única que ingressou no ensino superior, apesar da cidade oferecer dois 

cursos superiores em um dos campus da universidade pública federal. 

Em função dos poucos serviços e lazer oferecidos, a família de Mário parece não 

limitar-se a eles. Portanto, Mário e seus irmãos quase da mesma faixa etária freqüentam 

cidades que disponibilizam outros recursos e serviços. Dessa forma, as práticas sociais de 

Mário e os irmãos ocorrem em outros espaços sociais que não se restringem, nem somente ao 

universo familiar, nem ao do município. Além disso, o pai de Mário dispõe de uma área 

particular para o lazer da família: 

[...] a cidade é um pouco parada, não tem cinema, não tem shopping. Vamos aos 

aniversários dos amigos do meu pai que trabalha com ele, quando eles fazem churrasco, na casa 

dos amigos de Araguatins-TO, quando tem festa lá, não vamos bastante porque é um pouco 

caro, meu pai gasta muito para chegar lá.  

[...] nós vamos ao supermercado fazer a compra de casa, vamos ao cinema [Imperatriz-

MA]. Tem vez que vamos ao médico de lá, vamos ao shopping, tem uns jogos bem legais no 

shopping que eu e meus irmãos gostamos, daquele tipo corrida de carro. (Irmão de Mario)  

Nós temos uma chácara e freqüentemente levamos eles, quando tem festejo de igreja, nos 

banhos na beira do rio, quadrilha em julho, essas coisas assim que tem em Tocantinópolis, festa 

da escola. Ele adora jogar vídeo game, meu Deus! (Mãe de Mário) 
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Por outro lado, Mário e o grupo de colegas da vizinhança também, em função das 

poucas opções de lazer, criam seus eventos e maneiras de se encontrarem na praça, ao lado de 

sua residência. 

Agora a gente ta montando um carro de som, mas só que é de brinquedo, porque não 

podemos comprar um de verdade. A gente começou montar essa semana. Mário quer ser o DJ, 

mas no carro de som grande não tem DJ, já falei pra ele; o nosso carro não pode ter DJ. A idéia 

foi nossa, eu, meu irmão e meu vizinho. A gente não pode comprar um de verdade e nem dirigir 

ainda, por isso vamos fazer esse carro pra gente ouvir música sentados à noite aqui na praça. 

(Mário e o irmão) 

Vai ser legal, mas eu não posso ser DJ porque nosso carro é pequeno, de brincadeira, se 

eu quiser ser DJ nos carros de verdade, eu vou comprar um quando eu ganhar dinheiro. Eu gosto 

muito de música, tipo, rock, sertanejo de tudo que rola por aqui. Na escola eu danço quadrilha, 

participo das festas, meu par é uma menina muito bonita, mas ela ficou gorda e eu quase não 

consigo levantar ela. (Mário) 

Ainda acerca de sua infância, Mário participava ativamente das brincadeiras e 

responsabilidades individuais atribuídas pela sua mãe a cada um dos filhos. Ou seja, o tempo 

disponível para as brincadeiras dependia do cumprimento das obrigações domésticas e 

escolares, como afirma o irmão de Mário nesse relato. 

[...] tinha as atividades da escola também, lembro que tinha que fazer para depois brincar.  

A gente terminava a tarefa e mostrava pra minha mãe e depois a gente saia pra rua. Mário gosta 

de estudar, ele é inteligente, eu e o mais novo temos um pouco de preguiça, minha mãe pega no 

pé da gente. (irmão de Mário) 

No momento de sua adolescência, Mário vivenciava algumas experiências e 

aventuras junto ao seu grupo sendo reconhecido, pelo seu talento no futebol, pelos irmãos e 

amigos, e como galã pelas meninas do bairro, no entanto, como não é esnobe, acaba sendo 

caracterizado como tímido entre os colegas. 

Mário é o melhor do nosso time, mas ele fica nervoso quando começa a partida de 

verdade, quando estamos só brincando sem jogar de verdade lá na quadra, ele joga bem, ai é só 

começar a partida do time de verdade ele joga mal. (irmão de Mário) 

[...] é porque eu tenho vergonha das pessoas ficarem me olhando jogar, aí fico sem jeito, 

porque eles falam que eu jogo bem, não sei não, eles que falam, mas toda partida eles me 

chamam para jogar como atacante. Eu gosto muito de música, tipo, rock, sertanejo de tudo que 

rola por aqui. Na escola eu danço quadrilha, participo das festas, meu par é uma menina muito 

bonita, mas ela ficou gorda e eu quase não consigo levantar mais ela. (Mário) 

Além das experiências com seus pares, Mário e seu irmão não deixam de expressar o 

afeto que tinha pelo tio mais velho, em virtude deste inseri-los em algumas aventuras ou 

práticas sociais, até então proibida para meninos na idade deles. 
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Eu e Mário gostávamos muito de um tio que morava em Araguatins, porque ele levava 

Mário e eu para jogar bola quando a gente chegava. Tinha vez que dava cerveja para nós sem 

meu pai saber, era massa demais!!! Ele gostava dessas motos loucas, e levava a gente pra andar 

nas trilhas de moto, ainda não temos uma, mas lá a gente andava, era muito bom ir pra lá. 

(irmão de Mário) 

No que se refere ao cotidiano de Mário, na cidade em que ele reside, suas atividades 

do dia-a-dia se voltam às mesmas de qualquer menino de classe média urbana, assim como a 

de seus irmãos. Ele freqüenta o laboratório de informática da universidade que fica ao lado de 

sua casa, se encontra com um colega (ouvinte) no laboratório para jogar, ver recados do 

Orkut, MSN. Em sua residência tem sempre um colega para jogar vídeo game, assistir filmes 

de ação, ou andar de bicicleta pelas ruas e praças da cidade. Sua mãe diz que: “às vezes é 

preciso ir atrás dele e dos irmãos quando esquecem o horário de voltar pra casa pra fazer as 

atividades da escola”.  

Eu, e meus irmãos gostamos de jogar bola, de andar de bicicleta, de brincar do taco em 

frente de casa, soltar pipa, mas agora ficamos mais na praça conversando como os nossos 

colegas. (irmão de Mario) 

Em relação à escolaridade de Mário, para a família o ingresso na escola não 

representou grandes dificuldades. No entanto, a mãe atribui aos dois anos em que o filho foi 

reprovado ao tempo em que ele ficou sem usar aparelho, momento em que os pais resolveram 

novamente investir na compra de outro, uma vez que as dificuldades escolares foram mais 

incidentes neste período.  

Ele começou a estudar com três anos no jardim da infância, ele nunca freqüentou uma 

sala de recurso, as professoras falavam: - mãe o Mario tá com dificuldades né? Principalmente, 

em Português, o Português exige muita atenção, e ele que tem problema de audição e com 

vários meninos e barulho, a professora não pode gritar, fala baixo, ai torna difícil, mas nunca 

falaram isso de sala de recurso, ele sempre freqüentou o ensino regular, nunca foi para a 

especial. Na sala dele só tem ele que é surdo, as professoras são muito dedicadas a ele, todos os 

meus filhos estudam na [nome da escola], antes do aparelho ele tinha dificuldades demais, era 

uma coisa sobre outra, problema sobre problema, ele ficava muito nervoso, e a médica diz que 

era porque ele não estava entendendo as coisas direito, se pressionasse muito ele dava crise de 

nervos. (mãe de Mario) 

Entre os irmãos, Mário sempre foi considerado o mais dedicado à escola. O fato de 

ter sido reprovado por dois anos não tira seu mérito de garoto esperto e inteligente entre a 

família e amigos. Embora a mãe não deixe de expressar o incômodo quando os colegas da 

escola apelam para apelidos em função da surdez do filho: “Eu sempre o oriento a não dar 

ouvidos para o que às vezes a molecada fala na escola. Porque essa coisa de chamar meu filho 

pelo problema que ele tem, eu não gosto, ele tem nome”, afirma a mãe de Mário. 
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Ele não tem amigos surdos, seus amigos todos são normais, é do colégio mesmo, porque 

eu sou muito protetora, não gosto de deixar ele sair, eu não gosto de deixar eles saírem, o Mário 

principalmente, ele diz que no colégio os meninos chamam ele de surdinho, ele fica chateado, 

mas peço para ele deixar esse povo de mão, ele se sente mal. (mãe de Mário) 

Todos os irmãos estudam na mesma escola, e não deixam de expressar a 

preocupação e orientação de sua mãe em relação ao futuro de cada um. Sendo que, para ela, 

uma das principais dificuldades são as condições e limitações da cidade. 

Sim, nós três estudamos na [escola], porque lá é uma escola boa, todo mundo fala que é a 

melhor da cidade. Minha mãe fala que quando nós terminarmos lá vamos fazer faculdade em 

outra cidade, mas que temos que estudar muito pra ser alguém quando crescer, porque aqui nem 

tem onde trabalhar.  (irmão de Mário) 

Portanto, Mário é um adolescente e estudante de dezesseis anos de idade visto pelos 

amigos e familiares como um menino tímido e dedicado à escola, não tendo freqüentado 

durante a sua escolarização uma sala de recurso ou especial, integrando uma família de cinco 

pessoas – dois irmãos mais novos que estudam na mesma escola. 

Nos momentos das visitas seu pai encontrava-se no trabalho. A mãe, comumente na 

residência, pois é a responsável pela orientação das atividades escolares e cotidianas 

(brincadeiras na rua e vizinhança, responsabilidades domésticas) dos filhos. 

As relações sociais de Mário voltam-se ao contato com a família e colegas da 

vizinhança e da escola. Com a família ele viaja para outras regiões (Imperatriz-MA, 

Araguatins-TO, Araguaína-TO) e freqüenta espaços sociais que são comuns aos pais – casa 

dos parentes, amigos, chácara; com os vizinhos praticam alguma atividades, tais como:jogar 

bola e vídeo game, andar de bicicleta, usar a internet, conversar nos bancos da praça, entre 

outras. 

Embora as condições objetivas da surdez estejam presentes nas relações sociais 

estabelecidas por Mário, em função de ele usar o aparelho auditivo e a sonorização de sua voz 

ser diferenciada, segundo sua mãe, ele não é considerado como um deficiente ou surdo pela 

família, sendo que às vezes na escola Mário é vitima de estigmas entre os colegas, no entanto, 

a mãe ficou surpresa no momento das entrevistas ao saber que ela estava sendo visitada 

porque na família havia alguém surdo, uma vez que para ela só era comum falar da surdez de 

Mário com os profissionais que acompanham a saúde dele. 
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2.4.2. José, o filho surdo participante 

 

CARACTERIZAÇÃO 

Sexo Idade Estado 

civil 

Local de 

nascimento e 

moradia 

Escolaridade e Tipo 

de escola 

Ocupação  Tipo de 

surdez  

M 22 Solteiro Tocantinópolis 

Zona Urbana 

periférica 

Concluiu o Ensino 

Médio. Escola de 

ensino regular 

Às vezes ajuda 

os pais no bar. 

Surdez 

profunda 

FAMÍLIA 

Numero de irmãs 4 

Sexo Todas do sexo feminino 

Profissão, ocupação, escolaridade 

e estado civil dos irmãos 

Todas terminaram o Ensino Médio, uma trabalha como 

doméstica, é casada. As outras estão desempregadas e solteiras. 

Uma além do Ensino Médio, concluiu o curso técnico de 

Enfermagem. 

Ocupação da mãe Dona de casa e trabalha no seu próprio bar 

Ocupação do pai Proprietário de terra e trabalha no seu próprio bar. 

Escolaridade do pai 2ª série do Ensino Fundamental 

Escolaridade da mãe 2ª série do Ensino Fundamental 

 

José tem vinte e dois anos, é solteiro e nasceu em Tocantinópolis; somente a irmã 

mais velha havia nascido quando os pais ainda moravam no sertão tocantinense. José é o 

terceiro filho do casal e em sua infância, na fase dos três anos, a mãe, por meio da ajuda do 

prefeito da cidade, conseguiu levá-lo à Brasília para diagnosticar o problema auditivo. 

Quando ele tinha dois anos, eu vinha percebendo que ele não era assim do jeito que as 

outras eram, ai depois levei ele para Brasília, através de política aí, eu tinha um amigo, o 

prefeito daqui, na época, ai ele falou se ganhasse levava ele, não ganhou não, mas ele levou pra 

Brasília. Com cinco anos, ai levamos no médico, ai ele tinha a língua pregada, ai eles fizeram a 

cirurgia da língua. Ai ele falou que ele era surdo mesmo. Lá eles perguntaram se ele estava 

estudando, aí eu falei que não porque eles não querem aceitar, porque aqui ainda não aceitava 

surdo. Ah eles não querem não? O médico falou, pois quando você chegar lá, você tem que 

colocar ele no colégio, fale com as professoras, com a diretora, se eles não quiseram você faça 

uma denúncia. Aí quando eu fui lá no colégio, eles aceitaram, porque eles tem medo de perder a 

vaga. (Mãe de José) 

Diferente da mãe de Mário que, por possuir condições financeiras, conseguiu ter 

acesso aos serviços médicos, a mãe de José somente pela via política obteve os serviços 

necessários ao diagnóstico do filho. Talvez pelo movimento de pessoas no bar do pai de José 

e o contato com distintas pessoas da cidade, entre elas, personalidades políticas do município, 
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os pais de José conseguiram levá-lo à Brasília e receber as orientações de que o filho poderia 

também freqüentar a escola. 

José reside na zona urbana, em um bairro mais distante, a dois quilômetros do centro 

da cidade. A casa não se diferencia entre as de seu bairro, a residência tem uma mobília 

necessária à vida moderna. Mesmo morando na zona urbana da cidade, o espaço em que José 

reside diferencia-se do local urbano em que Mário vive. José reside no local em que as casas 

já são mais próximas uma das outras, sendo que a divisão entre elas não se dá por meio de 

elevados muros e grades nos portões. Ou seja, as portas e janelas de entrada encontram-se 

diretamente ligadas às ruas e calçadas. 

Boa parte das casas são residências populares que foram distribuídas pela prefeitura. 

Alguns moradores fazem da porta de casa pequenos comércios. Independente do horário, os 

residentes sentam-se às portas ou as crianças correm e brincam nos terreiros
23

 em frente das 

casas. 

No bairro há uma pequena danceteria, um comércio, duas escolas públicas e algumas 

praças bem arborizadas, onde vários grupos (de mulheres, homens, jovens, adultos e crianças) 

se encontram para conversar, jogar baralho, dançar, entre outras atividades. 

 A avó de José mora próximo a sua casa, onde ele e os colegas comumente se 

encontram para conversar embaixo das árvores. Entre os colegas, somente o primo é surdo. 

O bar fica a aproximadamente cem metros da residência da família. Embora o bar 

seja o estabelecimento de trabalho da família, ele também acaba se tornando a outra 

residência. Então, segundo a mãe e as irmãs, José atualmente estava morando praticamente 

sozinho na outra casa, enquanto suas duas irmãs e seus pais ficam mais no bar. 

Apesar de afirmar que não gosta de ficar no bar do pai, José quando permanece no 

estabelecimento - enquanto as irmãs ajudam a mãe a lavar as louças, a preparar a comida e a 

limpar o local - atende aos clientes quando solicitam algo no bar (ficha de sinuca, local do 

banheiro, cerveja).  

                                                           
23

 Expressão usada para designar os espaços e calçadas em frente das casas. 
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 Assim, rotineiramente no horário do almoço, José vai ao bar da família para auxiliar 

no trabalho e, após o almoço, joga uma partida de sinuca com o pai ou conversa com a 

família, serve um ou outro cliente e depois volta para casa.  

Ao final da tarde o garoto se encontra com alguns colegas para jogar futebol ou 

sentar na porta da casa da avó para conversar com seu primo e colegas. A conversa com o 

primo gira em torno das festas de carros de som na cidade, mulher bonita que passa na rua e 

dos problemas dos vizinhos que José sempre se mostra disposto a resolver. 

Quando os meninos se desentendem e brigam aqui na rua, ele separa a briga e leva eles 

para casa. Diz que eles não sabem brincar, conversar e só vivem se esmurrando [...] entrega em 

casa para as mães (irmã de José) 

Aos vinte e um anos de idade José foi morar com a irmã mais velha na capital do 

estado, no entanto, segundo a irmã, ele não conseguiu se adaptar e lá permaneceu por poucos 

meses:  

Ah, ele falava que lá tudo era difícil, ele precisava pegar transporte e que tudo era longe, 

ficava um pouco dependente de mim para conversar com as pessoas. Com pouco tempo ele quis 

voltar, não se acostumou... (irmã de José) 

O que se verifica, portanto, é que José parece muito bem adaptado à vida em sua 

cidade, mantendo relações familiares e sociais típicas de um jovem do interior, pois, sem 

minimizar as possíveis restrições que a deficiência auditiva pode gerar, ele não só é “aceito” 

pela família e vizinhança, como assume, dependendo do contexto, posição proeminente em 

atividades cotidianas. 

Assim, não se pode considerar que a dificuldade de adaptação na capital tenha sido 

gerada somente pela restrição ocasionada pela falta de audição e de comunicação, mas 

também pelo fato de que, como jovem interiorano, ele não ter se acostumado com as 

exigências de um espaço urbanizado e mais complexo como o da capital. 

Em outras palavras, na sua cidade e no espaço ocupado pela família, José construiu 

possibilidades de posição familiar e de relações sociais que não são frutos exclusivamente de 

sua deficiência, e mais, em determinadas situações corriqueiras suas ações são valorizadas.  

O mesmo acontece em relação à sua renda, pois José recebe, como pessoa surda, 

aposentadoria especial, o que lhe confere um certo status dentro do ambiente familiar, tal 

como se pode observar pelo relato abaixo. 
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Eu pedi para a vizinha construir a parte do muro dela, do lado que pertence a casa dela, 

porque estou sem dinheiro, ai ele disse que se ela não fizer, ela vai pagar. (pai de José)  

No entanto, mesmo não tendo se adaptado a um espaço mais urbano e complexo 

como o da capital, José expressa sua vontade de morar em outra região brasileira, afirmando 

para o Pai que gostaria de poder morar em Brasília, caso conseguisse passar no concurso da 

polícia. 

No momento da pesquisa, o pai de José estava com dificuldades financeiras para dar 

continuidade à construção do muro de casa e José se propôs, com o dinheiro que recebe da 

aposentadoria em função da surdez, ajudar o pai a terminá-lo.  

Fato interessante é que, José apesar de não estar utilizando o aparelho auditivo 

porque estava quebrado, se dispunha a ajudar o pai na construção do muro, o que mostra a sua 

participação nas questões financeiras da família em detrimento de suas necessidades pessoais. 

O pai de José, sem deixar de lamentar o fato do filho não ouvir, expressa com 

orgulho a disposição que ele tem para aprender as coisas, afirmando que embora ele seja um 

bom filho, algumas vezes teve que ser duro em função do comportamento dele e da irmã 

durante a infância.  

Meu pai antes de castigar, conversava, chamava atenção! Mas quando precisava ele dava 

umas lapadas e colocava de joelho no quarto ou no quintal. Teve uma vez que ele deu umas 

lapadas no José e na minha irmã. A gente tinha um comércio antes do Bar, uma vez os dois 

pegaram uma sardinha escondido e deram para um colega, ele tinha uns 10 anos, ai meu pai 

pegou uma tira de couro e deu uma lapada nos dois. (irmã de José) 

Desde sua infância José participa ativamente das brincadeiras no seu bairro e 

obrigações atribuídas pela família. Embora a mãe conferisse às atividades domésticas as 

filhas, José também tinha suas responsabilidades caseiras.  

Essas coisas de casa, limpar, fazer comida, minha mãe ensinou eu e minhas irmãs desde 

pequenas, mas ele quando tinha que comprar as coisas no comércio (arroz, feijão, essas coisas), 

a gente anotava o nome e ele fazia isso normal. (irmã de José) 

Ele gostava muito de brincar de polícia e ladrão, corria atrás dos meninos e prendia, ele 

gosta dessas coisas de policia, de filmes de luta. (irmã de José) 

Apesar da condição auditiva de José, podemos perceber que o grupo de colegas 

estabelecia outros meios para que ele se inserisse nas rodas de brincadeiras, ou seja, as 
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práticas sociais mantidas por ele foram construídas a partir da configuração do bairro e 

vizinhança onde ele sempre viveu. 

Na brincadeira do cai no poço, ficava as meninas e meninos sentados no banco e uma 

pessoa ia pra frente e ficava de costa com os olhos fechados, aí a pessoa da frente falava cai no 

poço, e os que estavam atrás falava quem te tira, a pessoa da frente falava meu bem, ai as 

pessoas do banco falava; quem é teu bem? E alguém ficava em pé e ia colocando a mão na 

cabeça dos que estavam sentados e perguntava é esse? Até a pessoa que estava na frente, falar 

que sim. Ai a pessoa que estava de pé, perguntava se era com beijo na boca, aperto de mão ou 

um abraço, mas quando era menino com menino não dava beijo na boca. Quando era a vez do 

José ir à frente, a pessoa que tava de pé, dava um tapinha no ombro para ele responder se era a 

pessoa que ele ia escolher. (irmã de José) 

Em seu cotidiano atual, ao acordar ele organiza seu quarto e fica desenhando ou 

assistindo TV ou, ainda, gosta de selecionar suas músicas e fotos no seu computador. Nesse 

aspecto, exibe com orgulho o carimbo da nota fiscal no valor de R$ 3.200.000 reais que ele 

pagou do computador.  

Ele não gosta de mato, ele gosta é de ouvir música, desenhar, agora ele comprou um 

notebook, passa o dia em casa assistindo, fica no quarto dele desenhando e agora com esse 

computador fica lá mexendo. (mãe de José) 

 Em relação à sua escolaridade, para os pais de José, seu filho é muito inteligente e, 

assim como as irmãs, terminou o Ensino Médio, mas diferente delas, tem uma grande 

habilidade em arte e computadores, embora seu maior sonho seja ser médico ou policial. 

Ele foi aos cinco anos para [a escola], junto com as outras crianças, na sala regular. Ai 

começou a freqüentar a sala especial à tarde [...], ai todo dia eu levava ele, ai ficava esperando 

ele sair até o horário de ir embora, todos os dias, tinha que levar e esperar. Ele gostava das duas 

escolas, porque ele não reclamava, ele era muito interessado, nunca deu trabalho para ir à 

escola, sempre gostou. (mãe de José) 

Terminou o Ensino Médio, nunca trabalhou, e nem está trabalhando, ele é aposentado por 

ser surdo. Ele é incutido para ser policial, mas só que federal mesmo. Só o que ele fala, o quarto 

dele é cheio de figura de policia federal. Ai outra hora ele fala que quer ser doutor da Medicina, 

mas eu acho difícil, porque nós somos fracos de condição, sei lá, essas coisas assim tem que ter 

muito dinheiro para pagar, não sei não. (mãe de José) 

Ele quer muito ser polícial, outro dia saiu um concurso ai da policia, mas falaram para ele 

que deficiente surdo não pode ser policia, então não inscrevi ele, ele ficou muito triste. Como eu 

não entendo bem dessas coisas, ele comprou um computador pra quando ter esses concursos ele 

se informar mais, agora só falta colocar a internet, mas eu já falei com o rapaz que vai colocar 

essa semana. (mãe de José) 

 

Apesar de José demonstrar sua tristeza em não conseguir concretizar seus sonhos 

profissionais, por outro lado, em função da sua habilidade com computadores e informática, 
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tem um retorno financeiro pelo trabalho que presta às professoras da escola em que ele 

estudava, localizada a alguns metros de sua casa. 

As professoras quando precisam de ajuda na aula de informática vêem chamar ele, para 

ajudar com os alunos. Ele vai mostrando o que tem que fazer no computador, é tudo no 

computador mesmo, ele senta do lado e ensina. (mãe de José) 

Assim, podemos dizer que José é um rapaz solteiro de vinte dois anos de idade, que 

até o momento da pesquisa era o único surdo que havia concluído o Ensino Médio na cidade. 

José nasceu, cresceu e estudou no bairro em que reside com a família – duas irmãs, pai e mãe. 

Seus pais, antes de trabalharem como comerciantes, dedicavam-se à agricultura, e ainda 

permaneciam exercendo essa atividade, agora somente em sua propriedade. 

 

2.4.3. Adriano, o jovem entre a marca da escola e disposição na vida rural 

CARACTERIZAÇÃO 

Sexo Idade Estado 

civil 

Local de 

nascimento e 

moradia 

Escolaridade e Tipo de 

escola 

Ocupação Tipo de 

surdez  

M 22 Solteiro Área rural da 

cidade 

Cursou 4º ano do Ensino 

Fundamental. Especial e 

sala de recursos. Em 

2009 havia se 

matriculado no EJA 

Ajuda os 

pais nas 

atividades 

da zona 

rural 

Profunda 

FAMÍLIA 

Numero de irmãos 3 

Sexo Dois do sexo feminino e um do sexo masculino 

Profissão, ocupação, escolaridade 

e estado civil dos irmãos 

As duas irmãs terminaram o Ensino Médio, estavam 

desempregadas, uma residindo com a mãe, a outra casada; o do 

sexo masculino cursava Ciências Sociais, desempregado, 

casado. 

Ocupação da mãe Dona de casa 

Ocupação do pai Pequeno proprietário de terra e trabalha como agricultor em sua 

própria terra 

Escolaridade do pai Não estudou, estava matriculado no EJA. 

Escolaridade da mãe 3ª série do Ensino Fundamental 

 

Adriano é um jovem de vinte e dois anos, mesma idade de José, solteiro e nasceu na 

parte rural da cidade, lugar mais conhecido como Ribeirãozinho, em virtude das proximidades 

com os riachos que circundam a cidade. Apesar de residir próximo, de ter uma idade similar a 

de José, Adriano o conhece, mas não tem uma relação direta de amizade. 
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Entre os irmãos, Adriano é o mais novo. A residência da família é pequena, embora a 

propriedade da terra em torno da casa seja grande. As casas do povoado são alguns metros 

distantes uma da outra, com banheiros e lavatórios de madeira localizados no quintal. Se, no 

local em que Mário reside as casas são separadas por meio de muros e portões imensos na 

área urbana da cidade; e a de José mais diretamente acoplada à rua, por outro lado, Adriano 

vive em um espaço em que as cercas de bananeiras ou arames demarcam as propriedades de 

cada morador, em que é possível avistar o quintal e a vida cotidiana da vizinhança. 

Ao lado da residência localizam-se as coberturas onde o pai de Adriano guarda suas 

ferramentas de trabalho e o outro espaço para o cavalo. No povoado tem uma escola de 

Ensino Fundamental em que Adriano e os irmãos estudaram quando crianças, dois bares que 

ao mesmo tempo são pequenos comércios, bem como uma igreja. A dez metros da casa de 

Adriano, localiza-se um dos balneários da cidade, local para o lazer e brincadeiras das 

crianças e jovens, que residem no povoado. 

Ele só gosta de banhar no ribeirão durante o dia, se ele vai para o colégio, ele toma banho 

lá, foi criado tomando banho lá. Por que ele diz que a água de lá que mata o calor. (mãe de 

Adriano) 

Como todas as mães, a de Adriano também não mediu esforços na busca aos 

atendimentos necessários ao filho, apesar das dificuldades de acesso e informações referentes 

à surdez na cidade em que reside, bem como dos aspectos religiosos e crenças do marido. 

Aqui tinha um médico de Teresina-PI, ai eu levei ele aqui, porque tinha umas campanhas 

de médicos que vieram na cidade. Mas o médico me encaminhou para Teresina. Ficou difícil 

porque os outros filhos também ainda eram pequenos, e eu não tinha condições de morar lá. O 

pai deles entende as coisas diferentes de mim, é da moda antiga, e falou se foi Deus que quis 

assim, então era para eu voltar prá casa. (mãe de Adriano) 

No que se refere ao cotidiano de Adriano, segundo sua mãe, ele sempre acorda tarde, 

“não adianta chamar ele antes das 10 horas da manhã”. Após o café, ele ajuda o pai nas 

atividades rurais, pega uma enxada e ajuda seu pai a capinar. Às vezes assiste alguma 

programação da TV ou quando chega um colega (ouvinte) fica conversando em baixo de uma 

árvore. À noite, para ir à escola, pega o coletivo escolar que passa próximo sua residência ou 

vai de carona de moto com o colega. 

O cotidiano da irmã de Adriano que também reside com a família, pouco se difere, 

até mesmo porque ela estava desempregada, enquanto ela ajudava a mãe nas atividades 
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domésticas e cuidava dos seus filhos, Adriano ajudava o pai. A mãe, ao cuidar dos netos, 

afirma que foi melhor a filha separar do marido e cuidar do futuro dela, e que não se importa 

em ajudar na educação dos netos.  

No entanto, esperava que Adriano não aparecesse com filhos naquele momento, 

porque o mais velho já tinha dois filhos, e a terceira já estava grávida. Então, afirmou que só 

faltava ele: 

Ah ele é muito incutido para namorar, na adolescência ele me deixava muito preocupada, 

pois gosta muito de sair; de primeiro ele gostava muito de ir para a rua, pra festas, eu só dormia 

quando ele chegava. Ele é namorador. (mãe de Adriano) 

A infância de Adriano foi similar a de qualquer criança que nasce e cresce em, um 

espaço menos urbanizado, onde aprendeu a conviver com artefatos peculiares da área rural, 

tanto no que se refere aos elementos provenientes da natureza quanto da organização social 

deste meio. 

De pequeno ele já ia aqui para as coisas da igrejinha, dos festejos, das festas da 

comunidade, todo domingo era sagrado ir, ele fez até a eucaristia, participava das festas juninas 

da igreja, agora não tem mais missa como antes, como acontece todo domingo na cidade; mas 

em setembro é a época do festejo, aqui em casa quando a gente era pequeno todo domingo tinha 

que ir. Ate um tempo desse ele sumia nesse mato com a baladeira dizendo que ia passarinhar 

aqui pelo povoado. (irmã de Adriano) 

 

Ele brincava de pião, esconde e esconde no quintal, de bolinha de gude, quando não 

estava na casa de um, estava na casa de outro, ficavam aqui pelo povoado em baixo das árvores 

fazendo estripulias (brincadeiras na água) no ribeirão, aqui perto de casa, eu ia buscar, ele tava 

lá nadando, passava o dia que Deus dava brincando. (irmã de Adriano) 

 

Meu pai quando ia curar os cavalos (cuidar dos ferimentos) levava ele, e ele ficava 

tentando curar os bezerros, só que não tinha força, tentava derrubar, mas agora ele faz sozinho. 

(irmã de Adriano) 

 

Da infância à adolescência às relações sociais de Adriano voltavam-se ao contato 

com família: primos, irmãos e vizinhos do povoado em que vive, sendo que, no momento da 

sua juventude, essas relações foram ampliando-se na medida em que ele passou a conhecer 

outras pessoas que não estavam ligadas diretamente ao espaço em que cresceu. Todavia, essas 

relações vinham modificando o comportamento de Adriano, uma vez que o pai não deixava 

de expressar o incômodo com algumas práticas sociais do filho e dos amigos.  

Esse amigo dele tem uma fazenda, ele pega ele aqui para fazer churrasco lá, agora nas 

festas da cidade vão para a beira rio, eles vão pra praia, pra chácara dele. Ele chega aqui de 

moto e vão comprar as coisas pra fazer o churrasco lá na chácara, o Adriano só avisa que tá 
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indo e só volta quando ele quer. Meu pai fala que esse amigo dele tá tirando ele do caminho 

bom, que ele agora só quer saber de beber e fazer coisa errada, tá muito vaidoso, essas coisas 

que o diabo gosta. (irmã de Adriano) 

Esse aspecto demonstra os conflitos atuais entre Adriano e o pai, em virtude desse 

último desejar que o primeiro continue disposto às atividades da zona rural e valorize o que é 

do espaço onde nasceu. Ou seja, o pai anseia que o filho dê continuidade ao trabalho rural e 

mantenha distância dos valores do “mundo moderno”, ao mesmo tempo em que não deixa de 

expressar sua satisfação em saber quando Adriano vai para escola. 

Hoje ele não gosta mais de cuidar [do cavalo], mas na hora que fala de emprestar para 

um, ou na hora de vender, ele vem em cima, ele não gosta mais de cuidar, mas que seja dele. 

Mais atrás até que ele cuidava, mas depois começou a andar nessas motos, aí os amigos tiram 

muito ele, jogando ele fora das coisas que a gente ensina.  Investe isso na cabeça dele, aí ele 

acredita naquilo que o povo fala, ficam dizendo que andando de cavalo as mulheres não querem, 

e andando de moto, toda mulher quer, que ele vai achar mais namorada. (pai de Adriano) 

Gosto dos dois, da moto e do cavalo. (Adriano) 

A família, ao mencionar as atividades de casa e da área rural, mostra admiração por 

sua inteligência e disposição para desempenhar tais tarefas, no entanto, quando se tratam das 

atividades da escola, Adriano é culpado pela sua trajetória escolar. 

O Adriano foi o mais mimado, porque é o caçula, mas ele é o que ajuda mais meu pai, ele 

faz tudo que o outro mais velho não gostava, ele é mais duro pra fazer essas coisas da roça. 

Olha, ele vai para roça, ele derruba bezerro, ele cura, tira leite, ele faz tudo quando ele quer 

fazer. Quando ele levanta, tira o leite da vaca, o mais velho nunca deu conta dessas coisas, ele 

sempre falava que coisa de roça ele não dava conta e não gostava de mexer com gado. O 

Adriano se prepara: põe uma bota, pega a enxada e começa a capinar, ajuda meu pai. Hoje ele 

não faz tanto como antes, meu pai fica brigando porque ele não tem o mesmo interesse que ele 

tinha. Nunca gostou foi de estudar, mas fico impressionada que todo mundo fala que ele é 

inteligente, aprende rápido, mas só vai pra escola quando quer. (irmã de Adriano) 

 

O fato de ser o único dos irmãos que não concluiu o ensino básico faz com que a 

família atribua tal caso aos problemas que a surdez acarreta, no entanto, Adriano desempenha 

com grande habilidade as atividades cotidianas da zona rural e da vida moderna (pilotar moto, 

sair com os amigos, festas com músicas eletrônicas). 

Por outro lado, ainda que o pai relate o desejo de que o filho não perca sua 

disposição para com as atividades do espaço rural, expressa sua vontade de que ele “siga 

carreira escolar como os outros irmãos”, desconsiderando o fato de que os outros filhos que 

concluíram o Ensino Médio, no momento da pesquisa, estivessem desempregados ou 

exercendo profissões de “menor qualificação”.  
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O que eu mais fico satisfeito é quando eu pergunto cadê o neném? E falam ele tá pra aula, 

porque esse tempo que ele tá lá pra aula, não fica pensando nas outras coisas, ou um amigo não 

está contando estória para ele acreditar, ai eu fico todo confortável de saber que ele tá para a 

aula, só não é sabido porque não tem jeito, mas pelo meu gosto, os outros todos fizeram 

carreiras, fizeram os estudos, ele podia ser um desses, né? Mas devido a essa deficiência dele, 

ele vai um dia, passa o outro dia ele não vai. (Pai de Adriano) 

Portanto, Adriano é um jovem surdo solteiro, de vinte e dois anos de idade, tentando 

concluir o Ensino Fundamental e convivendo com a família no meio menos urbanizado da 

cidade. Seus pais são aposentados e agricultores e, embora Adriano ajude o pai nas atividades 

rurais, a família não deixa de expressar o desejo de que ele exerça outras atividades fora do 

âmbito familiar. 

 

 

2.4.4. Valéria, a mulher surda entre a proteção da família e a busca de sua autonomia 

 

CARACTERIZAÇÃO 

Sexo 

 

Idade Estado 

civil 

Local de 

nascimento e 

moradia 

Ocupação  Escolaridade e 

Tipo de escola 

Tipo de surdez 

F 31 anos Solteira  Área Urbana 

central 

Manicure Cursou até o 4º 

ano do Ensino 

Fundamental. 

Especial e sala de 

recursos 

Surdez 

Profunda do 

ouvido 

esquerdo e 

moderada do 

ouvido direito 

FAMÍLIA 

Número de irmãos 2 

Sexo Ambos do sexo masculino 

Profissão, ocupação, escolaridade e 

estado civil dos irmãos 

Um irmão é pedagogo, o outro ingressou no curso de 

Pedagogia 

Ocupação dos irmãos Um irmão é professor, o outro é atendente em uma 

empresa da rede de água e esgoto da cidade 

Escolaridade da mãe 5ª série do Ensino Fundamental 

Ocupação da mãe Funcionária pública - auxiliar de serviços gerais em uma 

escola pública da cidade 

Escolaridade   

Ocupação do pai 

Não informado em função do mesmo não conviver com a 

família 

 

Valéria tem trinta e um anos de idade, solteira, segunda filha, única mulher entre os 

irmãos, tendo nascido na cidade e reside até hoje com a mãe e os irmãos. A residência 

localiza-se a dois quarteirões da avenida central da cidade. Entre as residências do bairro, a de 
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Valéria não se distingue das demais, uma vez que boa parte das casas foi construída pela 

administração municipal da cidade, no entanto, durante a coleta de dados, encontrava-se com 

aspecto de reforma. A área em que Valéria reside é similar a de José, com ruas asfaltadas e 

calçadas, entretanto mais próxima ao centro da cidade. O ambiente de sua residência é de 

organização e limpeza, um quintal com bastante espaço e várias árvores e plantas. Na 

primeira sala encontra-se o espaço onde ela exerce sua profissão de manicure.  

A busca de recursos e diagnóstico da surdez de Valéria não foi diferente dos demais 

surdos participantes da pesquisa. Sua mãe teve que se deslocar até outra cidade, que segundo 

ela, precisava entender melhor o que fazer para que a filha desenvolvesse a fala. 

Quando foi chegando o tempo de criança falar, ela nada, e notando aquela indiferença que 

ela não dava sinal de retorno, de algum carinhozinho, de algum barulho, e eu levando no 

médico, e eles falando que é normal, porque tem criança que demora mesmo, e nada. Até 

quando eu levei em Araguaina-TO, eles falaram, ela é muda ela é surda, ela não vai falar. 

Quando foi no ano passado levei ela em Goiânia, por que eu queria saber, porque mudo não fala 

nada? Ela fala algumas palavras, você viu? Ela deu bom dia para você !!!? É porque de um lado 

do ouvido ela tem perda total, e de outro ela escuta um pouco. Na época da política o governo 

deu o aparelho pra ela, depois ela precisou de outro, mas a gente não teve como logo conseguir 

outro, é caro. (mãe de Valéria) 

O cotidiano de Valéria volta-se à atividade doméstica e da sua profissão, bem como 

das conversas e lazer com as colegas. Ao acordar, ela organiza a casa, vai ao mercado 

comprar algo que necessita para a preparação do almoço, assiste à programação da TV e ao 

chegar um cliente Valéria atende, no entanto, caso esteja muito ocupada com as atividades 

domésticas, pede para o cliente voltar em outro momento. Ao final da tarde, senta-se à porta 

de casa para conversar com as vizinhas. 

Ela ajuda na limpeza da casa, ela gosta muito de limpeza, tudo organizado, se ela se 

zangar não tente não, deixa ela descansar, porque ela não está a fim de fazer, é pior, porque tem 

dia que ela amanhece e não está a fim de fazer nada e eu tenho que conversar com ela. Ela tem 

uma coleguinha (surda) dela que sempre vem aqui, ela sempre vem aqui, tem as coleguinhas, 

mas eu tenho medo de deixar ela sair. Quando ela vai num lugar ela vai com os irmãos, vai com 

a mãe, com amiga mesmo bem íntima, bem amiga mesmo; a gente não gosta muito de deixar ela 

sair só não. Quando tem um evento mais especial assim, ela não sai só não, ou com os irmãos 

ou com a mãe, a não ser uma colega de bem, de confiança mesmo, que gosta dela e que ela se 

sente bem com a pessoa. Ela fez o curso de manicure aqui, esse tempo tinha esse curso de 

manicure e de bordado e de costura, ai eu levei ela lá e perguntei qual ela queria, ai ela falou que 

era aquele de arrumar as unhas para fazer e ficar bonito.  Ela arruma muito bem, em casa, na 

casa da pessoa se for bem pertinho, o cliente vem buscar e vem deixar, trabalha mais em casa 

mesmo. (mãe de Valéria) 
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Desde criança, as atividades de casa eram dividas entre os irmãos, Valéria sempre 

participou. Apesar de estar com trinta e um anos de idade, e conquistado uma profissão, isso 

não significou sua autonomia, pois desde criança a família de Valéria a protege e acompanha 

suas atividades cotidianas, sejam elas no espaço da escola, profissional ou de lazer. Fato esse 

que se relaciona tanto por ter nascido surda, quanto por ser mulher, como demonstra a 

preocupação do irmão ao referir-se aos cuidados com ela. 

Ela lavava as louças, limpava a casa, até hoje ela faz isso. Eu limpava o quintal, meu 

irmão mais velho que ficava responsável pela comida, a gente brigava, mas quando minha mãe 

chegava as coisas tinham que estar prontas. (irmão de Valéria) 

A mulherada arruma unha com ela, quando ela está com a agenda cheia ela manda lá pra 

a amiga dela que arruma também e quando amiga dela está lotada manda aqui pra ela também. 

(irmão de Valéria) 

Descobrimos que ela estava na casa do namorado, ela gostava muito dele, e ela 

enfrentava nós por causa dele, saiu escondida várias vezes, cegava a gente. Nosso medo é 

porque ela é mulher e surda, ela tem dificuldade de se defender, temos medo da pessoa não 

tratar ela bem, abusar e judiar dela. (irmão de Valéria) 

Embora desde a sua infância a família não a trate com diferença em relação a sua 

condição de ser surda, Valéria aprendeu a conviver sobre a proteção da mãe e dos irmãos. 

Segundo o colega de adolescência quando o grupo organizava festinhas em casa Valéria e as 

amigas ficavam afastadas do grupo de meninos por ordem dos irmãos.  

Lembro que eu e os irmãos de Valéria sempre organizávamos umas festas de natal na 

casa dela, me recordo que eles nunca deixavam ficar próximo de nós, todas as vezes que ela 

(fase dos 15 a 16) se aproximava o mais velho brigava e mandava ela pra dentro. Ela só vinha 

quando ele pedia para pegar alguma coisa, como cerveja. Quando chegava alguma menina 

amiga dela elas ficavam lá pra dentro, mais afastadas da gente. Toda festa que tenha na cidade, 

às vezes vejo os irmãos ao lado. (colega do irmão de Valéria) 

No entanto, Valéria e as colegas ultrapassavam as regras e proibições empreendidas 

por parte da família e da escola, vivenciando seus momentos de desafios junto ao grupo de 

amigas surdas e ouvintes, embora Valéria tivesse uma maior aproximação da colega surda. 

A Valéria namorava muito na escola, lembro que ela e a G se soltavam na escola, mas 

quando chegava o horário de sair, a mãe já estava aguardando, às vezes elas “matavam” aula pra 

namorar lá atrás da escola. Várias vezes as professoras conversavam com sua mãe, a outra ficou 

grávida e casou. (Colega de Valéria) 

No que se refere à escolarização, um dos irmãos já havia concluído o ensino superior 

em Pedagogia e o outro ingressado no mesmo curso, mas o fato de Valéria não ter nem o 

Ensino Fundamental não significava para a mãe e para os irmãos um problema unicamente 
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decorrente da deficiência, como atribuiu a família de Adriano, mas em razão às condições e 

estímulos do ensino especial, bem como da sala de recurso que a filha sempre freqüentou. 

Se ela fosse para o ensino regular, ela iria para a terceira série, ainda!!! Ele reclama que é 

as mesmas coisas de sempre, não aprende, não muda para uma coisa diferente, ela chega e 

mostra o mesmo dever de ontem, a mesma tarefinha, não muda não tem diferença daquilo, ela 

queixa disso, a gente ensina em casa, porque na escola, acho que desanimou. (mãe de Valeira) 

Na sala tinha alunos com várias deficiências que não aprendiam e ela foi ficando chateada 

com a escola e a gente também, porque ela sempre estava atrasada e não ia pra frente. (irmão de 

Valéria) 

A mãe, embora a filha não tivesse êxito escolar, demonstra seu contentamento com o 

diploma de manicure que, segundo ela, ao perguntar qual curso profissional Valéria gostaria 

de fazer, a filha responde o de manicure, porque poderia deixar as unhas das mulheres 

bonitas. 

Portanto, a profissão de Valéria não tem uma relação direta com o seu nível de 

escolaridade, e sim, a uma capacitação proporcionada por um curso técnico oferecido pelo 

governo estadual. O que implica dizer que, se Valéria conseguiu concluir um curso técnico, o 

baixo nível de escolaridade não decorre unicamente do fato de ser surda, mas da conduta da 

escola e expectativas da família. 

Assim, podemos dizer que Valéria é uma mulher solteira de trinta e um anos de 

idade, que sempre conviveu com a mãe e os irmãos. Da infância à fase adulta Valéria 

frequentou os mesmos espaços (festas, balneários, igreja, escola) disponíveis na cidade, 

também frequentados pelos irmãos.  
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2.4.5. Mariana e sua independência na comunidade em que vive 

Sexo Idade Estado 

civil 

Local de 

nascimento e 

moradia 

Escolaridade 

e Tipo de 

escola 

Ocupação  Tipo de 

surdez 

F 39 anos Solteira Zona rural da 

cidade 

Cursou até o 4º 

ano do Ensino 

Fundamental. 

Escola 

especial e sala 

de recursos 

Dona de 

casa  

Surdez 

profunda 

FAMÍLIA 

Número de irmãos 6 

Sexo Todas do sexo feminino 

Profissão, ocupação, 

escolaridade e estado civil 

dos irmãos 

Duas irmãs formadas em Pedagogia e três que concluíram o 

Ensino Médio, casadas. Uma formada em Administração e 

solteira.  

Ocupação das irmãs Uma trabalha como diretora de escola e duas em serviços gerais 

das escolas. Outra em um restaurante da cidade Goiânia-GO. 

As demais donas de casa 

Escolaridade da mãe Analfabeta 

Escolaridade do pai  Analfabeto 

Ocupação da mãe Proprietária de terra, trabalhadora rural e dona de casa 

Ocupação do pai Proprietário de terra e Trabalhador rural 

 

Mariana tem trinta e nove anos de idade e nasceu na zona rural da cidade, em um 

povoado próximo ao local onde reside Adriano e sua família. Assim como a família de 

Adriano, a de Mariana também é proprietária de terra na zona ribeirinha
24

, localizada a 5 km 

da cidade. Mariana e Adriano se conhecem, no entanto, eles não têm uma relação de amizade 

ou contatos freqüentes, talvez em função da idade de ambos, apesar de serem quase vizinhos. 

A família está radicada há muito tempo na cidade, sendo que todas as filhas aí 

nasceram, e apenas duas foram morar na capital do Estado de Goiás.  Podemos considerar 

que, o espaço em que reside Mariana é uma comunidade formada praticamente por pessoas da 

família.  

... da nossa família só mudamos de casa, mas toda a vida ficamos por aqui, nascemos e 

fomos criadas aqui, agora estamos ficando velhas, casamos, separamos, crescemos juntas e 

agora parece que vamos morrer por aqui. (irmã de Mariana) 

 

                                                           
24

 Localidades próximas aos riachos que fazem percurso pela cidade até desembocar no rio Tocantins. 
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O local onde reside Mariana e a família pertencia a sua avó que, ao morrer, deixou a 

terra para os filhos, entre eles a mãe de Mariana, que dividiu a sua parte com as filhas.  Em 

frente à casa da Mariana, que pertencia a sua mãe, mora sua irmã com suas duas filhas e dois 

netos. Ao lado, tem a casa de mais duas irmãs e a casa do pai. À direita, outra irmã, tia e 

sobrinhos. Das irmãs que ainda moram no povoado, três trabalham na cidade e as outras em 

casa. Ao passar na estrada que conduz ao povoado, podemos perceber os intervalos ou 

grandes espaços que demarcam as propriedades, ou seja, a construção de residências e em 

torno plantações e criação de animais. No entanto, a parte que pertence à família de Mariana é 

composta por várias casas ocupadas por membros e suas famílias. A característica do povoado 

em que Mariana vive é similar a de Adriano, no entanto, a área em que reside Mariana 

pertence à família, enquanto a de Adriano é cercada pelos vizinhos. 

O pai continua trabalhando com a terra e hoje é aposentado. Mariana também é 

aposentada em função da surdez, dedicando-se ao trabalho doméstico, assim como as duas 

irmãs que não trabalham na cidade, no entanto mesmo as que são trabalhadoras da zona 

urbana dedicam-se também às atividades domésticas e da área rural. 

Ela (Mariana) sempre ajudou a quebrar coco, pegava o covo
25

 dela e descia para a roça 

com a gente, fazia tudo em casa e na roça, até hoje ela e nós mexe com essas coisas: com 

galinha, ajeitar os ninhos, quebrar coco, lavar roupa no ribeirão. (irmã de Mariana) 

Na infância, o lazer de Mariana e as irmãs ocorria nos espaços em que o povoado 

oferece. A presença da mãe na casa das “sete irmãs” é sempre lembrada quando as filhas 

recordam dos momentos das brincadeiras. 

Eu não gosto nem de lembrar (das brincadeiras), porque sempre traz a lembrança da 

minha mãe, desculpa, é porque foi a Mariana quem cuidou dela até ela morrer, e só tem dois 

anos da morte dela.  Faz a gente lembrar dela, até nas brincadeiras da gente. Lembro que ela 

mandava juntar as sete irmãs, tudo uma escadinha, uma atrás da outra, tanto pra trabalhar e 

brincar. Brincávamos de ciranda cirandinha, a gente tinha a brincadeira de jogar três pedras pra 

cima e catar as três que ficava no chão, antes das três cair, no dia de lua cheia, aqui no povoado 

ficava claro, minha mãe pegava a cadeira e ficava vendo a gente brincar de roda, atirei o pau no 

gato. (irmã de Mariana) 

As responsabilidades domésticas atribuídas às irmãs e à Mariana não foram 

diferentes dos demais envolvidos na pesquisa pois, apesar da mãe considerar Mariana como a 

filha deficiente, as atividades na área rural eram dividas entre elas. 

                                                           
25

 Cesto de palha que se usa para a coleta de babaçu. 
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Depois que descobrimos a surdez, minha mãe falava pra não judiar dela, mas ela sempre 

ajudou a quebrar coco, pegava o covo dela e descia pra roça com a gente. Depois dos 10 anos já 

fazia tudo em casa e na roça, até hoje ela e nós mexe com galinha, ajeita os ninhos, quebra coco, 

lava roupa no ribeirão. Desde pequenas, os afazeres de casa eram divididos por semana, uma 

semana era a N que limpava, cozinhava, lavava sozinha, e as outras ia pra roça com a minha 

mãe, pegar arroz, cortar feijão. Seis ficava na roça e uma em casa, tinha que ajudar minha mãe 

mesmo, porque era de lá que a gente mantinha a casa. Foi até na roça que minha mãe começou a 

descobriu que ela tinha alguma coisa de errado, porque minha mãe chamava e ela não virava, 

ela tinha mais de quatros anos, mas ela nasceu ouvindo e falava também, minha mãe dizia que 

desconfiava de uma chalapa
26

 que ela deu pra ela. (irmã de Mariana) 

A mãe e as irmãs de Mariana, ao perceberem que ela não estava ouvindo aos quatro 

anos de idade, foram em busca de informações e diagnóstico prestados pela rede de saúde.  

Olha, minha mãe (irmã da Mariana) fala que ela tinha quatro anos, ela falava e ouvia tudo 

normal, ai ela começou com uma febre, minha tia não tinha medo, não levava para médico, nem 

nada, elas achavam que era uma febre, coisa normal. Mas um dia levaram para um hospital no 

Porto Franco-MA e lá o médico disse que era somente uma virose e trouxeram ela para casa, e a 

febre parou. E na segunda semana a febre continuou e alta. Então, levou ela para Teresina-PI, 

porque lá tem uns médicos muito bons, e lá eles falaram que ela estava com meningite, dessa 

meningite ela fez o tratamento, mas não teve jeito, foi em decorrência da meningite. (sobrinha 

de Mariana) 

Se por um lado os pais de José conseguiram ter acesso aos recursos da saúde por 

meio de personalidades políticas do município, a aposentadoria de Mariana também está 

relacionada à política da “boa vizinhança”. 

Quando ela aposentou foi na época que o E (antigo prefeito) se candidatou, não lembro se 

foi ele ou o vereador V que conseguiu, só lembro que quando ele ganhou arrumou direitinho os 

papéis dela, foi ele que fez tudo, acho que tem de 15 a 16 anos que ela aposentou. (irmã de 

Mariana) 

No que se refere ao cotidiano de Mariana, ela mesma prepara seu café da manhã e 

organiza as atividades de casa. Ao terminar o trabalho doméstico Mariana assiste TV, ou vai à 

casa das irmãs, do seu pai, cuida dos sobrinhos (banho, alimentação, dormir) que moram em 

torno.  No final da tarde, a família se reúne próximo as árvores no quintal da irmã mais velha 

para tomar um café e papear, com a conversa girando em torno dos acontecimentos e 

problemas cotidianos da família, bem como das novidades da cidade. 

As práticas sociais e culturais de Mariana não são diferentes das irmãs e sobrinhas, 

ela participa ativamente das comemorações e festividades em família e da cidade. Segundo a 

sobrinha, Mariana sempre gostou de futebol e festas, e que por vezes uma das irmãs tinha que 
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 Planta medicinal 
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levá-la para assistir aos jogos do time da cidade, e que ela não deixava de expressar sua 

tristeza em função da seleção brasileira perder a copa de 2010. 

Uma vez na festa do festejo, a N (irmã de Mariana) olhou e viu um rapaz falando no 

ouvido dela, e ela nem olhava para o rapaz, ai a N chegou e falou para ele que ela era surda, que 

ela não estava entendendo ele, mas o rapaz não acreditou e ficou sorrindo. Ai a N falou pra ela 

dançar com ele, e quando a gente olhou, estava lá os dois abraçadinhos. Nesse dia foi engraçado 

porque ele não acreditou que ela era surda e achou que ela estava brincando. Nunca escondemos 

que ela é surda, e ela também nunca deixou de se divertir com a gente e fazer as coisas dela. Ela 

se veste bem, só quer coisa boa, aqui em casa não tem essa coisa de descriminação, tudo dela é 

coisa boa. Olha para ela, só anda de unha, cabelo arrumado e com perfume bom. (irmã de 

Mariana) 

Um aspecto importante é o reconhecimento da família em relação à autonomia e 

independência de Marina. Embora ela não tenha alcançado nível de escolaridade semelhante 

ao das irmãs, Mariana é responsável pelas questões financeiras, tanto de sua própria 

residência quanto pessoais. 

Ela não depende de ninguém financeiramente, nós que ainda pegamos algum dinheirinho 

emprestado com ela. Aqui na casa dela, ela limpa as coisas dela, tudo ela que faz, a casa ela 

toma de conta, algumas vezes quando a gente vem para ajudar, ela não quer, porque ela diz que 

a casa dela é ela quem arruma do jeito que ela gosta. Quando é para fazer a compra minha tia 

leva a Mariana para o supermercado, e ela sabe tudo do que ela precisa, e a mesma coisa para 

vestir, é ela quem escolhe as roupas dela, ela que fica a vontade, às vezes fala do preço quando é 

caro demais. Algumas vezes ela olha e já sabe que é caro, ela faz tipo que não pode comprar 

porque é caro. O dia a dia dela é de uma pessoa normal, ela entende tudo. (sobrinha de Mariana) 

Portanto, Mariana é uma mulher de trinta e nove anos, sendo a quarta filha entre as 

seis irmãs. Desde a infância convive com a família sendo responsável, assim como as irmãs, 

pelas obrigações domésticas e trabalho agrícola. Seus pais eram agricultores, passando esse 

oficio às filhas, no entanto, embora a família não dependa mais diretamente do trabalho 

agrícola e exerça outras atividades de trabalho, continuam desempenhando e dispostos para tal 

atividade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude de minhas inquietações e anseios, ao perceber que nos grandes centros 

urbanos, bem como no campo acadêmico, havia um movimento de discussões acerca dos 

direitos das pessoas surdas, no que diz respeito ao reconhecimento da língua brasileira de 

sinais, da comunidade e cultura surda, este trabalho teve como proposta investigar e analisar a 

trajetória de cinco sujeitos surdos do município de Tocantinópolis-TO, em função do 

município caracterizar-se como de pequeno porte e situar-se em uma região distante dos 

grande centros, que geraram organização social distinta das grandes e médias cidades 

brasileiras. Espaço sócio-geográfico esses que exerce influência decisiva sobre esses 

indivíduos que vão construindo suas trajetórias por meio dos aspectos socioculturais neles 

presentes. 

Embora as famílias e os próprios surdos não tivessem um padrão comum da 

LIBRAS, é possível afirmar que a interação comunicativa estabelecida entre seus membros e 

pessoas mais próximas permitiu que os surdos se sentissem incluídos nos espaços da cidade. 

Desse modo, os aspectos culturais que orientam as práticas e relações sociais relacionam-se 

não somente à surdez, mas também, aos padrões, afetos e ações cotidianas desses indivíduos. 

Em relação à escolaridade dos sujeitos, verificamos que em todas as famílias os 

filhos ouvintes terminaram ou encontravam-se concluindo o Ensino Médio, o que nos ajuda a 

refletir também acerca da escolaridade dos surdos. 

Na família de Valéria, Mariana e Adriano, em que os irmãos concluíram ou estavam 

matriculados em um dos cursos superiores oferecidos na cidade
27

, podemos dizer que, o 

capital cultural familiar pode ter influenciado nas escolhas ou expectativas em relação aos 

cursos, como afirma Bourdieu (2007, p. 47) ao descrever acerca das expectativas e escolhas 

dos “destinos” escolares e universitários de distintos grupos sociais: 

As atitudes dos membros das diferentes classes sociais, pais ou crianças e, muito 

particularmente, as atitudes a respeito da escola, da cultura escolar e do futuro oferecido pelos 

estudos são, em grande parte, a expressão do sistema de valores implícitos ou explícitos que eles 

devem a sua posição social.  

Entretanto, de um lado, a inserção no espaço do Ensino Médio e Superior relaciona-

se ao número e disponibilidade de vagas nas escolas e na universidade pública na cidade, bem 
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 Ver a caracterização da educação escolar no tópico 2.2. 
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como da significação do que o diploma possa oferecer, mesmo que o portador de tal título não 

exerça a função sancionada pela instituição, como é o caso do irmão de Valéria e da irmã de 

Mariana, que concluíram o ensino superior, no entanto, não exercem a função na área de 

formação.  

Por outro lado, se o capital cultural familiar condiz com as expectativas associadas às 

escolhas e “destino” escolares, ele também pode ser influenciado pelo capital escolar, na 

medida em que os indivíduos são inseridos nos espaços de ensino. No entanto, os distintos 

valores a respeito da instituição de ensino, sejam eles da continuidade e deleite do “indivíduo 

culto” ou de formação profissional, decorrem da posição social estabelecida pelos indivíduos. 

Naqueles tempos o pai da gente não se interessava em colocar a gente no colégio, era ir 

para o serviço, quebrar coco e ir para a roça, isso era ruim demais, aí eu dizia assim, que um dia 

se eu possuísse um filho ele não ia ser criado assim do jeito que eu fui criada, com fé em Deus 

ele ia aprender mais do que eu. Mas graças a Deus todos eles estudaram, porque é ruim demais 

não saber ler, não ter um serviço, não ter nada, é ruim... (mãe de José) 

Sim, nós três estudamos no [nome da escola] porque lá é uma escola boa, todo mundo 

fala que é a melhor da cidade. Minha mãe fala que quando nos terminarmos lá, vamos fazer 

faculdade em outra cidade, mas que temos que estudar muito pra ser alguém quando crescer, 

porque aqui nem tem onde trabalhar. (irmão de Mario)  

Depois que ela começou a ficar mocinha, nós percebemos que ela começou chamar 

atenção de homem, então ficamos espertos. Foi quando nós mais incentivamos para ela ir pra 

escola, mas ela não conseguia assimilar bem as coisas da escola, aprendeu algumas coisas, mas 

foi também quando ela começou a ficar chateada e triste com a escola. Essa fase foi a difícil 

mesmo. (irmão de Valéria) 

Embora as famílias expressem o desejo de que todos os filhos ingressem nas 

instituições de ensino, quando a escolaridade diz respeito aos surdos, as expectativas 

apontadas pelos pais relacionam-se tanto ao capital cultural familiar quanto à marca da 

surdez, ou seja, dadas as mesmas condições de acesso às escolas e à universidade pública
28

 da 

cidade, a noção acerca da aprendizagem e dificuldade escolar atribuída aos surdos distingue-

os dos irmãos ouvintes, atribuindo-se o fracasso escolar às condições da deficiência. 

No entanto, de forma consciente ou inconsciente, os julgamentos atribuídos em 

função da deficiência auditiva expressam-se fundamentalmente quando os pais fazem menção 

ao capital escolar. Por outro lado, quando eles se referem às qualificações das atividades 

                                                           
28

 As instituições de ensino privadas na cidade são apenas as de educação infantil. Ver o tópico acerca da 

educação escolar. 
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cotidianas ou responsabilidades que não correspondem diretamente ao âmbito escolar, sejam 

elas de amizades e familiares, a marca da deficiência torna-se secundária. 

Entre os sujeitos da pesquisa, Valéria e Mário são os que residem mais próximos, no 

entanto, ambos não se conhecem ou se encontram para alguma atividade social ou cultural na 

cidade. Apesar de a surdez ser uma característica comum entre eles, Mário tem dezesseis anos 

de idade e vivenciava algumas experiências com garotos e garotas da mesma idade e espaços. 

Além disso, apesar da proximidade física, Mário faz parte de uma família mais abastada, sem 

que isto implique necessariamente em uma posição discriminatória, mas por comporem 

grupos sociais diferentes. 

Já Adriano e José são dois jovens da mesma idade e grau de surdez, no entanto, 

embora as práticas sociais de ambos fossem semelhantes desde a infância – jogar bola, matar 

passarinho, pescar, tomar banho no rio, José é um rapaz que no momento da pesquisa 

trabalhava com informática, se mostrava mais caseiro e religioso, enquanto Adriano ajudava o 

pai nas atividades rurais, sendo um rapaz de muitos amigos, que gosta de vaquejadas e 

eventos de motocicletas nas regiões vizinhas à cidade. 

A semelhança entre Mariana e Valéria se dá em função de serem duas mulheres 

surdas que nasceram e vivem na mesma cidade, no entanto, a primeira reside em uma área 

menos urbanizada, embora ambas convivam com a família. Mariana possui sua própria casa 

ao lado das irmãs e do pai, sendo responsável pelo cuidado dos sobrinhos e despesas 

domésticas.  

O que se verifica, portanto, de semelhante em relação aos padrões sócio-culturais dos 

sujeitos investigados relaciona-se, primordialmente à organização social peculiar do 

município e, mais ainda, aos diferentes espaços sociais que cada um deles freqüenta 

cotidianamente: ambiente familiar, vizinhança, locais de encontro com amigos, etc. 

As conseqüências geradas pela surdez, nesse aspecto, são secundárias porque a 

grande influência da construção de suas identidades provém das relações sociais por eles 

construídas dentro dos espaços sociais. 

Nesse sentido, o questionamento colocado por Bueno (1998, p. 4) sobre o que teria 

em comum uma mulher [...] vivendo em pequena localidade rural e surda e um homem, [...] 
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vivendo em metrópole e surdo (grifos do autor), poderia ser estendido aos sujeitos desta 

pesquisa, pois a surdez não foi suficiente para que, em pequeno espaço geográfico, se 

constituísse uma “comunidade de surdos”, surdos esses integrados em seus ambientes 

familiares, de vizinhança e de amizades, que deles usufruem e onde, quando enfrentam 

dificuldades, estão mais relacionadas às próprias condições de vida do que à surdez.    

Assim, podemos considerar que, a hipótese que norteou esta pesquisa se confirma na 

medida em que as formas regionalizadas como se constituíram as relações sociais dos sujeitos 

investigados implicam em características provenientes dos processos de socialização e 

peculiaridades vividas em determinado espaço sóciogeográfico. 

Por fim, este é um estudo preliminar, fruto de uma primeira experiência de 

investigação e cujos méritos e limitações são a expressão do patamar que uma pesquisadora 

iniciante pode alcançar.  

Nesse sentido, nossa expectativa é de que ela se agregue a outros estudos que 

procuram analisar o fenômeno da deficiência para além das marcas específicas por ela 

geradas. 

 

 

 

 

 

  



84 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AZANHA, José Mario Pires. Uma idéia de pesquisa educacional. São Paulo. USP, Tese de 

Livre-Docência, 1990. 

BONNEWITZ, Patrice. Primeiras lições sobre a sociologia de Pierre Bourdieu. Petrópolis: 

Vozes, 2003. 

BOURDIEU, Pierre. Reprodução cultural e reprodução social. In. Bourdieu, Pierre. A 

Economia das trocas simbólicas. Trad. Sérgio Miceli. São Paulo: Perspectiva, p.295-

336, 1971. 

_______________. Estruturas sociais e estruturas mentais. Teoria & Educação. Porto 

Alegre, Pannonica, 1991. 

 _____________. Compreender. In Bourdieu, Pierre. (coord) A miséria do mundo. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 

______________. Escritos de Educação. Org. Maria Alice Nogueira e Afrânio Catani. 

Petrópolis, RJ: Vozes. 1998.  

______________. O Poder Simbólico. Trad. Fernando Tomaz. São Paulo: Difel, 1979. 

______________. Coisas ditas. Tradução: Cássia R. da Silveira e Denise Moreno Pegorim. 

São Paulo: Brasiliense, 2004.  

BOURDIEU, Pierre, CHAMBOREDON, Jean-Claude, PASSERON, Jean-Claude. Ofício de 

sociólogo: Metodologia da pesquisa na sociologia. Tradução de Guilherme João de Freitas 

Teixeira. 5ª edição. Petrópolis/ RJ: Vozes, 2005. 

_______________. Razões práticas sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 2008.  

 

BRASIL. MEC. SEESP. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva. Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela 

Portaria Ministerial n. 555, de 5 de junho de 2007, prorrogada pela Portaria n. 948, de 9 

de outubro de 2007. Brasília. MEC/SEESP, 2008. 

BUENO, José Geraldo Silveira. Surdez, linguagem e cultura. Cadernos CEDES:  a nova 

LDB e as necessidades educativas especiais, UNICAMP, Campinas, n. 46, p. 41-55, 

1998.  

__________. Diversidade, deficiência e educação. Espaço, MEC/INES, n. 12, Rio de Janeiro, 

pp. 3 a 12, 1999. 



85 

 

 

 

__________. As políticas de inclusão escolar: uma prerrogativa da educação especial?  In: 

BUENO, José Geraldo Silveira, MENDES, Geovana Mendonça Luardi & SANTOS 

Roseli Albino. (Org.) Deficiência e escolarização: novas perspectivas de analise. 

Araraquara-SP: Junqueira & Marin, pp. 43 a 63, 2008. 

CUKIERKORN, Mônica Moreira de Oliveira Braga. Os processos de escolarização de 

alunos surdos das camadas populares: um estudo em escola especial do município de 

São Paulo: PUC/SP, Tese de Doutorado, 2005. 

ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. SCHROTER, Michael. (Org). Trad. Vera 

Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

ELIAS, Norbert & SCOTSON, Jonh L. Os estabelecidos e os Outsiders. Trad. Vera Ribeiro. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 

FERNANDES, António Teixeira. Espaço social e suas representações. Anais do VI 

Colóquio Ibérico de Geografia. Porto: UFSM, 1992. 

FERRARI, Carla Cazelato. Os agrupamentos espontâneos de jovens e adultos surdos: um 

estudo de suas trajetórias e composição. São Paulo: PUC/SP, Dissertação de 

Mestrado, 2010. 

GAMALHO, Nola Patrícia; HEIDRICH, Álvaro Luis. Na periferia das representações 

sociais ou as representações sociais da periferia: a multiplicidade sociocultural o 

bairro Restinga – POA. Porto Alegre: UFRGS, Dissertação de Mestrado, 2009. 

GERALDI, João Wanderley. O uso como lugar de construção dos recursos lingüísticos. 

Espaço, nº 8. Rio de Janeiro: INES, p. 49 a 54, 1997. 

LANE, Harlan. A máscara da benevolência: a comunidade surda amordaçada. Lisboa: 

Instituto Piaget, 1992. 

LOPES, M. As atitudes do professor ouvinte da classe comum frente ao escolar surdo. 

Porto Alegre: UFRG, Dissertação de Mestrado, 1997. 

MISSAGIA JR, Mario José. As origens sociais e políticas da noção de cultura surda na cidade 

do Rio de Janeiro. Espaço, nº 21, Rio de Janeiro: INES, janeiro-junho, p. 5 a 11, 2004. 

_________________. Por um significado social da surdez. In: anais do VIII Congresso 

Internacional e XIV Seminário Nacional do Instituto Nacional de Educação de 

Surdos: múltiplos atores e saberes na educação de surdos. Rio de Janeiro: INES, 2009. 

MENDONÇA, Suelene Regina Donola. Trajetórias sócio-educacionais de adultos surdos: 

condições sociais, familiares e escolares. São Paulo: PUC/SP, Tese de Doutorado, 2007. 



86 

 

 

 

NOGUEIRA, Célia Maria Coelho. Agente escolar de saúde (AES): uma análise das 

atividades desenvolvidas em escolas públicas de Tocantinópolis numa perspectiva 

sócio-histórica e cultural. Tocantinópolis: UFT, Monografia de Graduação, 2006. 

PADOVAN, R. C.; OLIVEIRA, V. M. Patrimônio e memória: estudos sobre história, cultura 

local e atividades turísticas, num enfoque interdisciplinar. In: MILDER, Saul E. S; 

OLIVEIRA, Josiane R.. (Org.). Patrimônio Cultural: experiências plurais. Santa 

Maria: Pallotti, 2008. 

PERLIN, Gládis T.T. Identidades surdas. In: SKLIAR, C. A surdez: um olhar sobre as 

diferenças. Porto Alegre: Mediação, 2005. 

SÁ, Nídia Regina Limeira de. Cultura, poder, e educação de surdos. Manaus: UFAM, 

2002. 

SANTANA, Ana Paula; BERGAMO, Alexandre. Cultura e Identidade Surdas: 

encruzilhada de lutas sociais e teóricas. Educação & Sociedade, Campinas-SP, v. 26, nº 

91, p.565-582, 2005. 

SANTANA, Sirlândia Souza. Cultura, linguagem e o desenvolvimento das crianças 

surdas. São Paulo: PUC/SP, Dissertação de Mestrado, 2009. 

SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado: fundamentos teóricos e 

metodológicos da geografia. São Paulo: Hucitec, 1998. 

____________.Pensando o espaço do homem. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo, 2001. 

____________. A natureza do espaço: técnica, razão e emoção. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 2002. 

____________. O espaço do cidadão. 7ª edição. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo, 2007. 

____________; SOUZA, Maria Adélia A.; SILVEIRA, Maria Laura. (Org.). Território: 

globalização e fragmentação. São Paulo: HUCITEC, 1996. 

SILVA, Claiton Marcio. Em débito com o passado: história, memória e experiências de 

ensino utilizando bens culturais. In: MILDER, Saul Eduardo Seiguer; OLIVEIRA, 

Josiane Roza de. (Org.). Patrimônio Cultural: experiências plurais. Santa Maria: 

Palotti, v 1, p. 135-160, 2008. 

________. Um cadinho contendo outras perspectivas: um estudo nem tão solene e uma 

narrativa parecida com uma brincadeira séria sobre o processo de implantação do Curso 



87 

 

 

 

de Ciências Sociais em Tocantinópolis. Texto originado de palestra proferida no 

campus da UFT. Tocantinópolis: não publicado, 2008. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org). HALL, Stuart. WOODWARD, Hathryn. Identidade e 

diferença: perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. 

SOARES, Maria Aparecida Leite. A educação do surdo no Brasil. 2ª ed. Campinas- SP: 

Autores Associados, 2005. 

__________. Os processos de inclusão e exclusão das crianças e jovens surdos como 

estratégia de observação do trabalho escolar. In. FREITAS, Marcos Cezar de (org.). 

Desigualdade social e diversidade cultural na infância e na juventude. São Paulo: Cortez, 

2006. 

SKLIAR, Carlos. A localização política da educação bilíngüe para surdos. In.: SKLIAR, C. 

(Org.). Atualidade da educação bilíngüe para surdos. Porto Alegre: Mediação, 1999. 

____________. Educação e exclusão: abordagens sócio-antropológicas em educação 

especial. Porto Alegre: Mediação, 2004. 

____________. (Org). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 

2005. 

SKRTIC, Thomas. “La crisis en el conocimiento de la educación especial: una perspectiva 

sobre la perspectiva”. IN: FRANKLIN, Barry M. Interpretación de la discapacidad. 

Barcelona, Pomares-Corredor, 1996. 

TOCANTINS. Diretoria Regional de Ensino e Coordenadoria de Educação na Diversidade. 

Atual situação da Educação Especial na Regional de Ensino de Tocantinópolis. 

Tocantinópolis, SEE, 2009. 

 

 

 

 

 

 


