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Resumo

Apesar  de  algumas  garantias  legais  dadas  pela  legislação  brasileira,  as  políticas 
educacionais para a área da deficiência auditiva não têm dado conta de contemplar a 
diversidade de pessoas surdas. O objetivo deste trabalho é refletir sobre o conceito de 
“Cultura Surda”, especialmente em relação a como o uso desse conceito tem repercutido 
na Educação Inclusiva. Analisou-se primeiro a questão da deficiência sob o prisma dos 
dois modelos clássicos, o médico e o social,  para em seguida dar ênfase ao caso da 
surdez.  O  central  da  experiência  da  surdez  ou  qualquer  outra  deficiência  é  a 
discriminação, o estigma, a opressão, os prejuízos e a exclusão, pois são elas que geram 
frustrações e infelicidade, não a realidade corporal ou funcional. Mesmo que o modelo 
social da surdez cumpra seu papel de despertar a consciência da sociedade ouvinte para 
que se leve em conta as especificidades dessa diferença, e as pessoas surdas se unam na 
luta em prol de mudanças que favoreçam a sua inclusão, por outro lado, não se pode 
cair  no  extremo  de  negar  o  corpo e  a  base  biológica  de  uma  realidade  que  as  faz 
diferentes.



O  MODELO  SOCIAL  DA  SURDEZ:  DILEMAS  E  DESAFIOS  PARA  A 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

INTRODUÇÃO

A trajetória de estudantes surdos em qualquer nível de ensino sempre esteve repleta 

de  dificuldades  devido  às  inúmeras  barreiras  na  comunicação.  A  Constituição  da 

República Federativa do Brasil, de 1988, afirma que a educação é um direito público e 

menciona o direito de acesso aos “níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um.” (artigo 208, inciso V). O artigo 

227, inciso II do parágrafo único, por sua vez, dispõe sobre a criação de programas de 

prevenção, atendimento educacional especializado, integração social, treinamento para 

o trabalho e remoção de barreiras arquitetônicas [grifo meu]. Noutros termos, a Carta 

Magna não previu a eliminação de barreiras comunicacionais1. 

Alguns estudos (TORRES, 2002; MAZZONI, 2003) apontaram como necessidade 

para a inclusão de pessoas com deficiência na educação a disponibilidade de serviços de 

apoio humano2 e, sobretudo, de tecnologia assistiva3. No caso das pessoas surdas, na 

superação de suas dificuldades,  o recurso a intérpretes  de língua brasileira  de sinais 

(libras) surge como uma solução imediatista. No entanto, o apoio desses profissionais 

não deixa de se revestir de dificuldades e de condicionalismos, a começar pelo fato de 

existirem estudantes surdos não-usuários de libras. 

1 Isso começa a mudar com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo 
Brasil em 1º de agosto de 2008, tendo equivalência de emenda constitucional. Assim, a eliminação das 
barreiras comunicacionais está contemplada nesta convenção, especialmente nos artigos 2, 4, 9 e 21.
2 Serviços de apoio humano seriam os ledores, intérpretes de língua brasileira de sinais, guias-intérpretes 
e, eu acrescentaria também, os estenotipistas e apontadores. Os apontadores são as pessoas capacitadas a 
anotar as aulas para as pessoas com deficiência que necessitem desse apoio. Quanto à estenotipia, trata-se 
de uma técnica de digitação superior à datilografia e taquigrafia, podendo ser usada para a transcrição 
simultânea de audiências, palestras, aulas etc. O estenotipista, portanto, transcreve as falas para o formato 
de texto escrito,  e na mesma velocidade das falas.  Para esse procedimento é usado o estenótipo, um 
equipamento com teclado especial  de 24 teclas,  podendo todas essas  teclas  serem batidas ao mesmo 
tempo, oferecendo uma infinidade de combinações, ao contrário de um computador ou de uma máquina 
de escrever nos quais se tecla letra por letra. Na impossibilidade de se oferecer a estenotipia, há outras 
opções, de menor eficiência, por exemplo um notebook equipado com processador de texto e um software 
de reconhecimento de voz.
3 A  tecnologia  assistiva  deve  ser  compreendida  como  resolução  de  problemas  funcionais,  em  uma 
perspectiva  de  desenvolvimento  das  potencialidades  humanas,  valorização  de  desejos,  habilidades, 
expectativas  positivas  e  qualidade  de  vida.  Em termos  gerais,  ela  constitui  “um campo  de  ação  da 
educação  especial  que  têm  por  finalidade  atender  o  que  é  específico  dos  alunos  com  necessidades 
educacionais especiais,  buscando recursos e estratégias que favoreçam seu processo de aprendizagem, 
habilitando-os funcionalmente na realização de tarefas escolares.” (MEC, 2006, p. 19).
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Em termos legais, na área da deficiência auditiva, antes da publicação no Diário 

Oficial da União (DOU) do decreto n° 5.296/20044, todas as portarias ministeriais, leis e 

outros documentos legais envolvendo direitos ao acesso à informação e à comunicação 

para pessoas surdas não fizeram menções  àquelas  que não se comunicam em libras 

(MELLO & TORRES, 2005; TORRES et al., 2007).

A maior abertura da sociedade ao chamado “direito às diferenças”, as lutas das 

minorias nas quais se incluem as pessoas surdas, o papel dos intérpretes de libras e da 

tecnologia assistiva, tudo isso merece ser referenciado pelo contributo que deram ou 

darão à acessibilidade à informação e à comunicação para pessoas surdas. Por outro 

lado, interessa-me aqui problematizar mais como o discurso do direito à diferença na 

surdez tem-se apresentado. No próximo tópico abordarei a questão da deficiência sob o 

prisma dos modelos médico e social da deficiência, para em seguida dar ênfase ao caso 

da surdez. Mostrarei ao longo do texto, implícita ou explicitamente, alguns dilemas e 

desafios que o modelo social da surdez tem trazido para a educação inclusiva.

O MODELO MÉDICO E O MODELO SOCIAL DA DEFICIÊNCIA

Há dois  modelos  clássicos  da  deficiência,  o  médico  e  o  social,  haja  vista  que 

Pfeiffer (2002) distingue 10 modelos ou paradigmas da deficiência. Um é o modelo do 

déficit, que tem 3 variantes, o modelo médico, o modelo da reabilitação e o modelo da 

educação especial, frente ao qual distingue outros nove. Em linhas gerais, no modelo 

médico o foco se centraliza na cura ou medicalização do corpo deficiente, conforme 

afirma Brogna (2005):

Las  prácticas  históricas  [del  modelo  médico  de  la  discapacidad]  han 
“evolucionado” en un extenso “corpus teórico”, creando infinitas categorías 
a través de las cuales se definen patologías, se clasifican signos  y 
síntomas,  se  etiquetan comportamientos,  rasgos  físicos,  se  realizan 
terapéuticas y otras prácticas de gran variedad - y diversa cientificidad - a lo 
largo  de  la  historia.  La visión  que  sustenta  este  modelo  nos  muestra  la 
discapacidad  como asunto  de  “salud-enfermedad”  y  incluye  la  idea  de 
“sujeto a reparar”. Las instituciones dedicadas  son  hospicios,  hospitales, 

4 Este decreto deu um importante salto ao reconhecer  a existência de pessoas surdas não-usuárias de 
libras e garantir, no artigo 59, capítulo VI (Do Acesso à Informação e à Comunicação), o direito dessas 
pessoas às tecnologias que fazem a transcrição eletrônica simultânea da fala: “o poder público apoiará 
preferencialmente os congressos, seminários, oficinas e demais eventos científico-culturais que ofereçam, 
mediante solicitação, apoios humanos às pessoas com deficiência auditiva e visual, tais como tradutores e 
intérpretes de LIBRAS, ledores, guias-intérpretes,  ou tecnologias de informação e comunicação, tais 
como a transcrição eletrônica simultânea.” [grifo meu].
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manicomios,  escuelas  especiales,  centros  de  rehabilitación.  (BROGNA, 
2005:45).

Nesta perspectiva, as pessoas com deficiência enfrentam, em inúmeros momentos 

de  suas  vidas,  diversas  barreiras  que  ultrapassam  suas  próprias  capacidades  de 

adaptação, advindas de restrições de participação em suas atividades, em decorrência de 

limitações oriundas de deficiência física, sensorial ou cognitiva, porquanto se localizam 

ao nível do corpo. 

O modelo social da deficiência, em oposição ao paradigma biomédico, não se foca 

nas limitações funcionais oriundas de deficiência, mas sim a concebe como o resultado 

das interações pessoais, ambientais e sociais da pessoa com seu entorno, sendo essa a 

definição adotada pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF)5, da Organização Mundial da Saúde (OMS). Neste sentido, uma vez que o 

problema não está na deficiência da pessoa, quanto mais incapaz for o arranjo social 

para  se  prever  a  diversidade  humana,  mais  severa  será  a  experiência  da deficiência 

(DINIZ, 2007). Assim, o modelo social da deficiência promoveu a primeira guinada ao 

elevar as pessoas com deficiência ao status de sujeitos de direitos humanos:

A partir de la década de 1970 se inicia en Europa y Estados Unidos una 
corriente  teórica  que  claramente  señala la  situación  de  segregación, 
discriminación  y opresión que sufren las personas  con discapacidad.  Esta 
corriente sería  llamada  por  Mike  Oliver  el  “modelo  social  de  la 
discapacidad”. Posiciona  a  la  Persona  con  Discapacidad  como  sujeto, 
especialmente sujeto de derecho, superando la visión medicalizada y trágica 
propone una actitud autorreflexiva de las Persona con Discapacidad.  Esta 
mirada desde una posición de sujeto (en relación con otros actores sociales) 
permite  señalar  el  desequilibrio  de  poder  a  favor  de  las  instituciones  y 
prácticas “normocentristas”. (BROGNA, 2005:45)

O modelo social da deficiência, portanto, configura-se na crítica radical ao modelo 

médico. Entretanto, é importante ressaltar que o que se questiona nesse modelo é a idéia 

de que a deficiência é somente uma questão médica. 

Dadas  as  considerações  acima  sobre  os  dois  modelos  clássicos  da  deficiência, 

partirei agora para o caso da surdez6. Existe um setor da comunidade surda que sustenta 
5 Tradução portuguesa de  International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), da 
OMS. A CIF, se bem que nasce desde uma perspectiva do modelo médico, vai mais além porque passa a 
incorporar  os  elementos  que  definem  o  modelo  social.  Esse  documento  faz  parte  da família  das 
classificações internacionais desenvolvida pela OMS para aplicação em vários aspectos da saúde. Assim, 
os  diagnósticos  dos  estados  de  saúde  (doenças,  distúrbios,  lesões  etc.)  são  classificados  na  CID-10 
(abreviação  para  Classificação  Internacional  de  Doenças,  décima  revisão),  e  a  funcionalidade  e 
discapacidade associadas a esses estados de saúde são classificadas na CIF.  
6 O modelo social da surdez está dentro do discurso do modelo social da deficiência. Para estudos mais 
aprofundados sobre o que vem a ser esse modelo, ver Diniz (2007) e Medeiros & Diniz (2004). Noutros 
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a idéia de uma “Cultura Surda”, base esta que assenta toda a justificativa da proposta 

por uma Pedagogia Surda7 defendida por Perlin (2006), e para isso tomo dois textos 

como referências básicas para melhor entendermos o que vem a ser o modelo social da 

surdez:  As  Línguas  de  Sinais  São  Inclusivas?  (MELLO,  2005),  e  Os  Deficientes  

Auditivos São Uma Nação à Parte? (RÉE, 2005). Ambos os textos abordam a questão 

da “Cultura Surda” desde duas posições antagônicas, sendo que o primeiro se contrapõe 

à  postura  que  toma  uma  parte  desse  coletivo  de  pessoas  surdas,  que  longe  de  se 

considerarem um grupo  de  pessoas  com deficiência  auditiva,  pretendem se  mostrar 

como uma cultura independente e com língua própria, a libras. O segundo texto traz um 

panorama histórico do movimento nacionalista Surdo, estando nele mais explícito todas 

as características8 do que vem a ser a “Cultura Surda” e, embora Rée aponte os prós e 

contras desse debate entre as duas correntes da surdez9, ele não diz em que posição se 

coloca.

Em seu texto, Mello (op. cit., p. 03) se pergunta se esta língua é inclusiva tendo em 

conta que deixa fora de seu alcance muitos outros de uma sociedade majoritariamente 

ouvinte, que não domina uma língua de sinais e, portanto, não a consideram assim10. Se 

tomarmos como inclusão tudo aquilo que não impõe barreiras a tudo o que se diferencia 

do esperado, podemos concluir que a “Cultura Surda” impõe barreiras a todo indivíduo 

ou coletivo que não entra nos parâmetros esperados por um conjunto determinado. Em 

outras  palavras,  o  caráter  não-inclusivo  da  língua  de  sinais  permite  somente  a 

comunicação de um conjunto de indivíduos, pondo barreiras a outros que não pertencem 

ao mesmo.

[...] A questão não é o surdo ou o ouvinte, o cego ou o vidente, o cadeirante 
ou a pessoa que anda normalmente. A questão é a distorção do entendimento 
da inclusão e da guetificação. Se divergimos sobre o que é inclusão, como é 
que poderemos lutar por ela? Se incluir é respeitar as diferenças e manter 

termos, no caso da surdez e seguindo a proposta da “Cultura Surda”, o modelo médico seria o modelo 
ouvinte; o modelo social, o modelo surdo. 
7 A Pedagogia Surda tem como base uma escola de e para surdos, onde o ensino seria dado em língua de 
sinais, e preferencialmente por professores surdos, o que vai na contramão de uma escola para todos, 
defendida pela perspectiva da Educação Inclusiva. 
8 Refiro-me mais precisamente às maneiras de ser e de agir dos adeptos da “Cultura Surda”.
9 Precisamente há duas correntes: a antropológico-cultural, que prima pela defesa da língua de sinais e da 
identidade Surda, e a corrente clínico-terapêutica, da qual faz parte a filosofia oralista.
10 Na proposta da “Cultura Surda” a sociedade em geral preferencialmente deve se adaptar aos surdos, 
aprendendo uma língua  de sinais para se comunicar  com eles,  ao invés  dos surdos se adaptarem na 
comunicação com os ouvintes através  da língua oficial  de seu país,  isto é, a  língua-pátria.  Assim, o 
caráter não-inclusivo da língua de sinais reside no fato de que num mesmo espaço geográfico apenas uma 
ínfima percentagem da humanidade domina a “língua dos surdos”, não sendo possível, portanto, que a 
sociedade se submeta às necessidades dos surdos.
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cada um em um grupo fechado, então deveremos tomar um caminho.  Por 
outro  lado,  se  incluir  é,  respeitando-se  as  diferenças,  criar  meios  de 
convivência, então o caminho deverá ser outro. [...] Nunca se esqueçam - 
nunca  mesmo  -  de  que  o  argumento  da  África  do  Sul  para  implantar  a 
apartheid foi justamente o de que os negros eram diferentes dos brancos e 
que,  respeitando-se  as  diferenças,  o  desenvolvimento  deveria  ocorrer 
paralelamente e não em conjunto. Assim, qualquer semelhança entre esses 
casos reais terá sido mera coincidência. (MELLO, 2005:03)

A SURDEZ: DEFICIÊNCIA OU CULTURA?

Em meados de outubro de 2000 chegou ao meu correio eletrônico uma carta que 

trazia  uma  mensagem  curiosa.  Seu  remetente,  João11,  dirigiu-se  a  mim  com  essas 

primeiras palavras:

“Cara A., eu sou surdo. Não nasci assim, mas tornei-me um membro desta 
estirpe, à qual tenho orgulho de pertencer. Como minha surdez chegou aos 6 
anos de idade,  pude me beneficiar  do desenvolvimento  convencional  que 
recebem as crianças ouvintes”.(João)

Tratava-se de uma carta de sete páginas me convocando, não sem paixão, a ser 

mais Surda12, e a segui-lo junto com os demais Surdos de sua estirpe nesse movimento 

do “Orgulho Surdo”, condenando o poder ouvintista da humanidade, com sua prática 

oralista “imposta” às pessoas surdas:

“Nunca subestime a língua do Surdo. Você é Surda, é como eu, a Julia, seus 
amigos Surdos,  os que se comunicam por sinais ou não,  somos  todos do 
mesmo naipe neste baralho que é a humanidade, queiramos ou não. [...] Bem, 
o que é ser Surdo? Eu tenho de saber, sou um deles. Como manifesto minha 
Surdez, como me identifico com ela, como lido com o mundo sendo o que 
sou? Na verdade, eu tento encontrar a melhor forma possível, a forma que 
melhor  me  convier.  Aprendi  a  ver  o  mundo  inicialmente  através  do 
Ouvintismo porque eu era ouvinte, mas depois que me tornei Surdo, percebi 
estar  usando  uma  técnica  que  tinha  nome,  chama-se  leitura  labial,  e  a 
categoria na qual ela se enquadra é denominada Oralismo [...].”(João)

Para João a busca da identidade verdadeira do surdo não poderia ser aquela imposta 

pela ideologia ouvintista/oralista. O oralismo é uma filosofia que consiste em ensinar, 

por meio de métodos clínico-terapêutico-educacionais, o surdo a falar e ler lábios, e o 

uso de próteses auditivas em qualquer grau de surdez também é incentivado. Porém, 

para a “Cultura Surda”, o oralismo representa o estigma do sujeito surdo deficiente; 

11 Este e todos os demais nomes são fictícios. 
12 O termo em “s” maiúsculo significa aquela pessoa surda que se comunica em língua de sinais e se 
reconhece como tal possuindo identidade Surda.
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portanto, não passa de uma ideologia na qual ensina-se o surdo a “imitar” os ouvintes13. 

Noutros termos, a surdez é uma manifestação lingüístico-cultural (SACKS, 1998:10). 

Essas idéias ganharam maior  força no Brasil  a partir  dos trabalhos de Skliar  (1995, 

1997a,  1997b,  1997c,  1998),  que,  apoiando-se  principalmente  nos  estudos  de  Lane 

(1990, 1993) e  Wrigley (1996),  propõe não ser a surdez uma deficiência,  mas  uma 

diferença,  diferença  esta  que  deve  ser  repensada  deslocando-se  das  perspectivas 

político-hegemônicas do discurso pós-colonial.  A surdez para esse autor se constitui 

numa variação natural do ser humano como ser loiro ou moreno, alto ou baixo, gordo ou 

magro, negro ou branco, mulher ou homem. É a negação de norma em seu sentido mais 

amplo. 

[...]  a  surdez  constitui  uma  diferença  a  ser  politicamente  reconhecida;  a 
surdez  é  uma  experiência  visual;  a  surdez  é  uma  identidade  múltipla  ou 
multifacetada e, finalmente, a surdez está localizada dentro do discurso sobre 
a deficiência. (SKLIAR, 1998:11) 

Todos  os  aspectos  que  caracterizam  o  ser  humano  não  podem  ou  não  devem 

constituir-se  em deficiência  quando,  pelo  excesso  ou  pela  falta,  alteram as  funções 

básicas de um ser humano normal? Em outras palavras, se temos olhos, é para ver, se 

temos ouvidos, é para escutar, se temos pernas, é para caminhar. A cegueira, a surdez e 

a paraplegia são claras deficiências e devem ser prevenidas e suas funções restituídas, 

sempre que possível e, principalmente, sempre que for viável. O excesso de altura pode 

ser uma deficiência, da mesma forma que a falta dela é conhecida como nanismo. A 

coisa é tão complexa que a CIF teve que catalogar, característica a característica, as 

funções  normais  de  um  ser  humano  para  poder  definir  o  que  se  considera  como 

deficiência. Desde este ponto de vista, “[...] as deficiências existem (e não são apenas 

socialmente construídas), assim como existem incapacidades delas decorrentes. É uma 

questão descritiva: é o olho lesado e o não ver, é a medula lesionada e o não andar...” 

(AMARAL, 1998:25). 

A visão antropológico-cultural  da surdez (SKLIAR, 1997a, 1997b, 1998), que se 

constitui no modelo social, ao contrário, no seu extremo estabelece uma fronteira entre 

surdos e ouvintes e os coloca em posição antagônica, exaltando os surdos a se rebelarem 

13 Em nota de rodapé Perlin (1998:68) se refere ao oralismo como “o holocausto linguístico da língua de 
sinais.”
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e constituírem sociedade própria14, com valores próprios, saindo do julgo dos ouvintes e 

do ouvintismo.

Ao que  parece,  os  surdos  acabam estimulando  uma  postura  endogâmica, 
característica  própria  às  minorias.  Com isso,  os  próprios  surdos  parecem 
estabelecer  uma  segregação  com os  ouvintes.  Sentindo-se  pressionados  a 
falar, cobrados a ter de falar e escrever para conseguirem estudar e arranjar 
um  bom  emprego,  acabam  interpretando  essas  cobranças  sociais  como 
imposição e poder dos ouvintes sobre os surdos, o chamado “ouvintismo”, 
termo  que  só  tem sentido  no  interior  de  uma  di-visão [sic]  social  que  é 
também a imposição de uma forma de fazer ver e de fazer crer as divisões do 
mundo social. (SANTANA; BERGAMO, 2005:576) 

Assim, partindo da premissa de encararmos a surdez como uma diferença porque a 

surdez é uma condição lingüístico-cultural,  fica-se num beco sem saída,  pois parece 

querer fazer da perda de um atributo um atributo e ilógica porque faz a ilação entre o ser 

e o que ele não tem. Um cavalo, por exemplo, caracteriza-se pela crina, pescoço, casco e 

tudo o mais, não pela falta de asas, escamas, ferrão, o que mais seja. 

Para  José,  a  cultura  surda  parece  ser  o  nome  dado  a  um  conjunto  de 
mecanismos compensatórios ou alternativos que os surdos “precisam” usar 
diante de sua limitação auditiva, entre eles o uso de uma língua visuo-manual 
[sic], sendo esta identificada, em suas próprias palavras, como a “cultura do 
surdo”. Já Paula concebe a cultura surda de outra forma, como se esta não 
fosse apreendida, como se não fosse social, mas sim natural e uniforme. A 
idéia aqui é de que cultura está relacionada à herança biológica, porque 
assim também é como a surdez é concebida  [grifo meu]. Tal idéia tem 
como pressuposto e base de sustentação a concepção da língua como um 
atributo “natural”, e não socialmente constituída. Tanto num caso quanto no 
outro, se como mecanismo compensatório ou como atributo natural, o dado 
mais  significativo  é  o  de  que  a  língua  é  identificada  como  o  traço  por 
excelência  de  uma  suposta  cultura  surda.  Ou  seja,  é  fundamental  para  a 
defesa  dessa  cultura  surda  a  sua  legitimação  por  meio  do  uso  de  uma 
determinada  língua,  e  não  de  outros  traços  que  pudessem ser  entendidos 
como culturais, tais como relações materiais e de poder específicas, sistemas 
de  idéias  e  de  valores  de  longa  duração,  formas  de  estilização  e  de 
estetização da vida etc. (idem, ibidem, p. 577) 

Por outro lado, também devemos questionar o tempo todo os padrões. Prova disso 

foi a OMS ter criado a CIF, ou seja, o que antes se considerava exclusivamente doença, 

passou a ser falta de uma função, o que não corresponde a achar que deixar de fazer 

algo para o que a natureza nos programou seja normal. Não voar, para um ser humano, 

há de ser normal, visto que ele não foi programado biologicamente para tal. Ouvir, ver e 

14 O jornal americano New York Times publicou em 21/03/2005 uma reportagem sobre um projeto dos 
surdos americanos para fundar uma “primeira cidade para surdos” nos EUA. Essa reportagem pode ser 
acessada em http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2005/03/050321_pressreviewms.shtml .
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caminhar  são funções  para as quais  fomos normalmente  equipados,  perspectiva  esta 

baseada no critério  estrutural/funcional levantado por Amaral (1998) para definir uma 

diferença significativa, mesmo a condição de deficiência: 

O  critério  estrutural/funcional [...]  refere-se  ao  que  venho  chamando  de 
“vocação”  dos  componentes  da  natureza  –  onde  estamos  incluídos  como 
seres humanos – e das coisas/objetos por nós construídos.  Ou seja,  estou 
sublinhando  que  tanto  a  integridade  da  forma  quanto  a  competência  da 
funcionalidade  são  critérios  que  podem definir  modalidades  de  diferença 
significativa.  Obviamente  é  necessário  destacar  que não é  possível  haver 
naturalidade  ou  universalidade  de  todas  as  características  estruturais  ou 
funcionais de pessoa ou objetos. Todavia, é inegável que a espécie humana 
tem  na  “vocação”  de  sua  forma/função  a  existência  de  determinadas 
características, como, por exemplo,  peculiaridades de metabolismo que se 
correlacionam a órgãos específicos (também em número predeterminado), 
uma estrutura própria (cabeça, corpo e membros – íntegros e localizados de 
uma única forma), olhos que vêem, ouvidos que ouvem, membros que se 
movimentam e praticam ações como pegar, andar, sentar etc . – tudo isso, em 
princípio, sem o auxílio de equipamentos ou recursos específicos e especiais. 
(AMARAL, 1998:13-14),

Devemos,  portanto,  tomar  cuidado  para  que  as  premissas  do  modelo  social  da 

surdez não transcenda a órbita  das pessoas surdas,  caso contrário  até  a indústria  de 

óculos abrirá falência,  pois correremos o sério risco de que os seus adeptos venham 

pregar  que ser  míope  é  uma característica  cultural  inerente  ao ser  humano,  não lhe 

cabendo providências. Quem usa óculos de grau simplesmente teria que quebrá-los para 

ser coerente. Assim, no caso da surdez, Santana & Bergamo propõem que 

[...] os conceitos de normal e patológico definem um ethos15 de referência, a 
normalidade, e afasta todo aquele que dele não se aproxima, reservando a 
todos  o  mesmo  lugar  social  de  patológico.  Não  há  um  ethos que  possa 
caracterizar  e  definir  aqueles  que  são  “patologizados”. (SANTANA; 
BERGAMO, 2005: 571) 

A relação surdez-normalidade também é discutida por Bueno (1998), que considera 

que o surdo 

[...] não deve ser considerado como excepcional, nem como patológico. Mas 
não  se  pode  considerá-lo  como  normal,  já  que  ele  sofre  uma  restrição 
[sensorial].  [...]  O  problema  com relação  à  surdez,  assim  como  para  as 
deficiências  em  geral,  é  que,  como  ela  não  afeta  diretamente  as 
possibilidades de sobrevivência e, em grande parte dos casos, até o momento 
atual,  não é passível de reversão, há que se encontrar formas democráticas 
de conviver com os surdos. Assim,  parece-me acertado procurar distinguir a 

15 Segundo  estes  autores,  ethos grupal  é  o  sentimento  de  pertencimento  a  um  determinado  grupo, 
compartilhando entre si um conjunto de valores, crenças e saberes. 
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surdez  da  doença,  mas  não  se  pode  deixar  de  considerá-la  como  uma 
condição  intrinsecamente  adversa (diferentemente  da  negritude  ou  do 
homossexualismo). (BUENO, 1998:52-53)

Outro dilema do modelo social da surdez está na proposta de Perlin (2000) para que 

o currículo escolar se adapte às necessidades culturais da pessoa surda, configurando-se 

na Pedagogia Surda:

[...] o currículo precisa estar envolvido num processo cultural inerente aos 
surdos. Para que a identidade surda possa vir a ser [sic], temos de “adulterar” 
o currículo com a representação cultural surda. O contato do sujeito surdo 
com as manifestações culturais dos surdos é necessário para a construção de 
sua identidade, caso contrário, sua experiência vai torná-lo um sujeito sem 
possibilidades de auto-identificar-se como diferente e como surdo, ou seja, 
com determinada identidade cultural. A sua identificação vai ocorrer como 
sendo um sujeito deficiente. É bem o caso do oralismo. Se olharmos para a 
história, teremos presente o caso de identificação que o oralismo legou aos 
surdos como o enfraquecimento da comunidade surda, resultando na perda 
de  autonomia,  na  competição  de surdos  com os  ouvintes,  no  suicídio  do 
surdo.  Por  quê? Acontece que a  manifestação da identidade do surdo no 
currículo oralista  é  falha  e  contém a representação da identidade ouvinte 
como  exclusiva.  Uma  segregação  da  identidade  surda,  uma  negação  da 
mesma! (PERLIN, 2000:24)

Termino  esta  parte  reproduzindo  figuras  ilustrativas  que  nada  mais  são  do  que 

recados àqueles que promovem o “assassinato” ou a exacerbação da “Cultura Surda”, 

sem querer tomar partido de todas as suas implicâncias polêmicas:

Figura 1 - "Deaf Children Area: Do Not Enter" (1992/mixed-media). A mensagem com o desenho de um 

rosto destacando um ouvido sugere que “ouvinte não entra”.  Fonte:  Silver, Ann. My Experience as an 

Artist Vis-à-vis Deaf Art. Visual Anthropology Review 15.2, 1999: 37-46.
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Figura 2 - "Deaf Children Area: No Cochlear-Implanting Beyond this Point" (1992/mixed-media). Aqui 

a mensagem é NÃO ao implante coclear em crianças. Fonte: Silver, Ann. My Experience as an Artist Vis-

à-vis Deaf Art. Visual Anthropology Review 15.2, 1999: 37-46.

CILADAS DA DIFERENÇA NA SURDEZ

Em essência, os exemplos mostrados e comentados  acima são a consequência do 

que nos reservou o modelo social da surdez: o fundamentalismo do discurso do “direito 

à diferença”. Isso me faz lembrar de Ciladas da Diferença, de Pierucci (1999), um livro 

que se presta a este tipo de leitura sobre os mecanismos implicitamente perversos da 

defesa do direito à diferença, ou melhor, como tão bem aponta Nuernberg (2000: 61), “é 

um livro que se presta a  fomentar  esse debate,  e como o próprio título nos sugere, 

aponta  os  dilemas  e  os  riscos  de  se  eleger  a  atenção  social  à  diferença  como  um 

princípio das lutas políticas”. Na mesma página, Nuernberg ainda ressalta que Pierucci 

“não está questionando a diferença de fato, a condição singular de cada pessoa, mas a 

emergência  de  “novos”  modos  de  se  exigir  o  reconhecimento  político  e  social  da 

diferença.”  Embora Pierucci  não faça menção,  em nenhum momento desse livro,  às 

“ciladas da diferença” no caso das pessoas com deficiência, as conclusões se aplicam 

também a  este  segmento,  mesmo  no caso  dos  surdos,  na  exata  medida  em que  as 

políticas  públicas para a área da deficiência  auditiva colocam em confronto entre si 

surdos oralizados e surdos não oralizados, já que os primeiros “[...] representam, agora, 

os progressos inevitáveis da terapêutica, vale dizer, - o surdo que fala e da tecnologia - o 

surdo que escuta.” (SKLIAR, 1997c: 257), e os segundos, a defesa da “Cultura Surda”. 

Assim, mesmo na área da surdez, emergem as “diferenças de dentro”,  e com ela as 
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críticas  ao  modelo  etnocêntrico  do  “surdo  universal”,  conforme  demonstra  Bueno 

(1998):

Da forma como a existência de grupos de surdos é tratada, fica-se sem saída. 
Se  consideramos  que  a  surdez  é  o  único  fator  para  a  existência  de  uma 
“comunidade surda”, deveremos negar a importância das determinações de 
raça, classe e gênero que, se servem para o restante da humanidade, não se 
encaixam  no  caso  dos  surdos.  Se,  entretanto,  entendermos  que  essas 
determinações de raça, classe e gênero são importantes para a análise das 
culturas,  como tratar  o  “surdo” e  a “comunidade surda” sem levá-las em 
consideração? Essa concepção, que deturpa e reduz sua origem teórica (o 
multiculturalismo), na verdade tem como conseqüência mais nefasta, a meu 
ver,  o  encobrimento  daquilo  que  é  a  riqueza  da  abordagem:  a  busca  do 
entendimento da diversidade na pseudo-homogeneidade aparente. (BUENO, 
1998:44)

Será a Pedagogia Surda, afinal de contas, “uma pedagogia do encontro levada às 

últimas consequências” (Fleuri, 2000:77), uma vez que ela propõe a inclusão escolar 

pela  separação,  pela  divisão  dicotômica  da  sociedade  em  ouvinte  e  surda?  Como 

conciliar  esta  pedagogia  com o  entendimento  de  que  a  educação  intercultural  deve 

enfatizar  “a  relação  entre  sujeitos  -  individuais  e  coletivos  -  de  diferentes  culturas, 

buscando possibilitar uma produção efetivamente plural de sentidos e lugares sociais.”? 

(AZIBEIRO, 2003:6).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação aos expostos sobre o universo da surdez, o capítulo sobre O Impacto do 

Conceito de Cultura no Conceito de Homem  (GEERTZ, 1989) pode ser usado para 

trabalhar o conceito de cultura na perspectiva da surdez, e entender de que maneira se 

pode interpretar esta idéia de “Cultura Surda” desde um ponto de vista antropológico e, 

por outro lado, até que ponto esta idéia por parte do coletivo de pessoas surdas pode ser 

tomada desta maneira. Como podemos pensar a noção do biológico, do psicológico, do 

social e do cultural no caso da surdez? Afinal, como brilhantemente escreve Geertz:

Whitehead  uma  vez  ofereceu  às  ciências  naturais  a  máxima  “Procure  a 
simplicidade,  mas  desconfie  dela”;  para  as  ciências  sociais  ele  poderia  ter 
oferecido “Procure a complexidade e ordene-a.”  O estudo da cultura se tem 
desenvolvido, sem dúvida, como se essa máxima fosse seguida. A ascensão de 
uma concepção científica da cultura significava, ou pelo menos estava ligada a, 
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a derrubada da  visão  da  natureza  humana  dominante  no iluminismo.  [...]  A 
perspectiva iluminista do homem era, naturalmente, a de que ele constituía uma 
só peça com a natureza e partilhava da uniformidade geral de composição que a 
ciência natural havia descoberto sob o incitamento de Bacon e a orientação de 
Newton. [...] Meu ponto de vista, que deve ser claro e, espero logo se tornará 
ainda mais claro, não é que não existam generalizações que possam ser feitas 
sobre o homem como homem, além de que ele é um animal muito variado, ou 
de que o  estudo da cultura  nada tem a  contribuir  para  a  descoberta  de  tais 
generalizações. (GEERTZ, 1989: 45-46; 52)

Com base  nesses  argumentos  de  Geertz,  todas  as  concepções  que  justificam  a 

existência de uma cultura surda, centrando-se na existência de uma língua materna dos 

surdos, a língua de sinais, não serve. Não serve porque esse conceito de “Cultura Surda” 

leva  implícita  a  idéia  de  exclusão,  de  gueto.  Noutros  termos,  a  sociedade  em seu 

conjunto deve reconhecer e aceitar a existência de uma cultura dentro da cultura sem 

que esse esforço tenha uma contrapartida. Mesmo que o modelo social da deficiência 

surja como uma contrapartida ao modelo médico, assinalando que a deficiência é um 

fenômeno social e faz dela o foco da defesa de direitos humanos, o “Orgulho Surdo” me 

parece incômodo porque a teoria antropológico-cultural da surdez se reivindica como a 

mais extrema do modelo social da deficiência, já que parece partir de um “estado de 

natureza”,  em que  a  condição  física  da  surdez  implica,  por  si  só,  um status  social 

irredutível.  Outrossim, concordo que  a  surdez  “desvia”  o  indivíduo surdo da cultura 

generalizada  e  o  induz  a  um  comportamento  que  tem,  por  consequência,  uma 

característica cultural  própria. Mas daí a dizer que a surdez é um fenômeno cultural 

existe uma distância intransponível. É querer admitir que o surdo traga dentro de si a 

semente da cultura surda. Para que isso fosse verdade, todos os surdos deveriam nascer 

sem o aparelho auditivo, nem os lobos temporais, não sendo, portanto, biologicamente 

programados para ouvir. 

Destaco, ainda, as ponderações de Velho (1999:83), ao apontar dois riscos que o 

antropólogo corre quando estuda um determinado segmento ou grupo social em uma 

sociedade complexa: primeiro, a de “vê-lo como uma unidade autônoma, independente, 

sem percebê-lo como parte  de algo mais  vasto,  amplo,  mais  ou menos articulado.”; 

segundo, “tão grave quanto o anterior, é a tentação da totalidade. [...] Como quase tudo 

na vida há muito a ganhar e certamente algo a perder quando se trabalha com conceitos 

abrangentes  como  o  de  cultura.”  Se  Velho  fez  esses  alertas  dirigindo-se  aos 

antropólogos, que dirá dos profissionais de outras áreas sem um mínimo de cuidado 

com essas questões emblemáticas? 
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O modelo social tem cumprido seu rol de despertar a consciência de uma sociedade 

que leve em conta as diferenças desde a perspectiva da deficiência, mas, por outro lado, 

também não se pode cair no extremo oposto do modelo médico ao se negar o corpo e a 

base biológica de uma realidade que faz das pessoas com deficiência diferentes. No caso 

dos surdos, um ouvido que não escuta é um sentido que falta. Isso é claramente uma 

deficiência, ainda que a pessoa tenha outras formas de escutar ou compensar a falta de 

audição. Se antes falávamos do surdo ideal como aquele que fala, hoje pensamos ainda 

no modelo  ideal  –  aquele  surdo que se  comunica  em língua de sinais.  Dizer  que é 

somente  uma  diferença  não  é  um eufemismo?  Admitir  que  temos  uma  deficiência 

auditiva, ou qualquer outra, não importa, não significa admitir que somos menos nem 

que não nos sentimos completos. A essência de sermos seres humanos, nossa dignidade, 

não se vê diminuída se temos menos membros, órgãos ou funções biológicas, ou ainda 

se nosso corpo funciona de maneira deficiente. Não devemos confundir o ser com o ter, 

porque o corpo e o biológico estão no campo do ter, não do ser, e certamente interage 

com os planos psicológico, sociológico e cultural. Não há lógica na vida humana. E se 

há, é sempre retrospectiva,  nunca prospectiva.  Até mesmo porque a condição de ser 

pessoa com deficiência, como acontece com os demais grupos minoritários, é a de quem 

clama por superar-se, principalmente no contexto escolar. Educação não é só adaptação, 

mas também transformação. Nesta perspectiva, os profissionais de outras áreas também 

precisam se transformar, desvelar a verdade que as ideologias escondem. No caso da 

educação de pessoas surdas, penso que o deslocamento das discussões lingüísticas para 

as das escolarizações representaria um verdadeiro avanço para a educação inclusiva.  
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