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Resumo 

No decorrer do trabalho grupal realizado com a população surda no Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) - Eldorado, localizado no município de São José 
do Rio Preto/ SP, no qual estavam cadastrados (as) trinta e oito usuários (as) deste 
segmento, observaram-se distintas categorias na identidade surda, surgindo nesta 
pesquisadora a curiosidade de compreendê-las, investigando como a identidade se constitui 
na presença da surdez. Para tal, realizou-se uma pesquisa qualitativa com quatro surdos 
participantes e um representante familiar ouvinte, sendo a escolha intencionalmente 
realizada. Este estudo tem por objetivo contribuir na compreensão da correlação de forças 
existentes entre a identidade ouvinte e a identidade surda, na qual esta se encontra 
subjugada e subalternizada por aquela, considerando que a sociedade brasileira é 
submetida a uma cultura hegemonicamente auditiva. 
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Abstract 

In the course of the group work carried out with the deaf population in the Social 
Assistance Referral Center (CRAS) - Eldorado, located in the municipality of São José do 
Rio Preto / SP, in which were registered thirty-eight users of this Segment, we observed 
different categories in the deaf identity, appearing in this researcher the curiosity to 
understand them, investigating how identity is constituted in the presence of deafness. For 
this, a qualitative research was conducted with four deaf participants and one family listener, 
and the choice was intentionally made. The purpose of this study is to contribute to the 
understanding of the correlation of forces between the hearing identity and the deaf identity, 
in which it is subjugated and subalternized by it, considering that Brazilian society is 
subjected to a hegemonic auditory culture. 
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Introdução 

Historicamente a condição da surdez se concentrou na dimensão biológica, dentro 

de uma concepção clínica-patológica, em uma ideologia hegemônica da normalidade, 

negando a existência de abordagens que produziam outros significados a partir da cultura e 

da diferença política, definindo àqueles munidos desta particularidade como deficientes. 

Dentro desta perspectiva métodos, técnicas e instrumentos foram criados para ouvintizar2 os 

surdos, o que engendrou consequências sociais complexas a estes sujeitos, uma vez que a 

comunicação compreendida como inerente ao ser nas relações sociais, sendo a falta dela 

um fator relevante gerador do isolamento social e da disseminação da discriminação. 

A percepção do sujeito surdo se faz no campo viso-espacial, seu cognitivo se 

desenvolve de um modo totalmente visual, diferentemente do ouvinte que se utiliza da 

audição para sua comunicação, absorvendo as percepções concretas e abstratas (im) 

postas na sociedade. Desta forma, por estar inserido em uma sociedade que o caracteriza 

como minoria, estando exposto a consequências sérias em relação à comunicação 

imprópria, isto é, não ser compreendido e/ou não compreender o que o outro transmite, o 

seu desenvolvimento e crescimento intelectual, social e emocional podem ser vastamente 

comprometidos.  

Importante destacar que do ponto de vista orgânico a deficiência auditiva e a surdez 

são utilizadas como sinônimos, referindo-se a qualquer tipo de perda auditiva. Entretanto, a 

perspectiva orgânica não é a única existente. Uma compreensão da surdez baseada em 

uma perspectiva histórica e cultural enfatiza diferentes modos de vivenciar as diferenças de 

audição. Os surdos são pessoas que não se consideram deficientes, possuem uma 

identidade própria, pois utilizam a Lingua Brasileira de Sinais - Libras, valorizam sua história, 

arte e literatura e propõem uma pedagogia própria para a educação das crianças surdas, 

embasada no método bilíngue. 

A autora Moura (2000) compreende que o Bilinguismo se relaciona com o multicul-

turalismo, na medida em que o surdo tem sua particularidade comunicativa valorizada pela 

sociedade, sendo visto como um ser possuidor de identidade e de direitos sociais. Ela 

afirma, também, que o surdo constrói sua identidade no contato com seus iguais. Isso faz 

com que ele se perceba como sujeito. Daí a importância da existência de uma comunidade 

de surdos, pois, dentro do grupo, se está entre iguais, sendo a surdez usada como interação 

grupal e não como instrumento de discriminação. 

                                                 

2
 Ouvintizar, segundo SKLIAR (1998, p.15),  “é um conjunto de representações dos ouvintes, a partir 

do qual o surdo está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte”. 



 

3 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Strobel (2007) afirma que o povo surdo se auto-identifica como “surdo”, que forma 

um grupo com características linguísticas, cognitivas e culturais específicas, sendo 

considerado como diferença. O ser surdo é a diferença que vai desde o ser líder ativo nos 

movimentos e embates que envolvem uma determinada função ativa, até àqueles outros 

que iniciam contatos nos contornos de fronteiras. Concluindo que “a representação “surda” 

tem procurado abrir um espaço igualitário para o povo surdo, procurando respeitar suas 

identidades e sua legitimação como grupo com diferencial linguístico e cultural”. (p. 33-34). 

O sujeito surdo por diversas vezes transita entre a identidade dominante ouvinte e a 

identidade surda, entretanto sua identidade se constitui no fato de entender-se diferente, 

pela sua necessidade de utilização de elementos visuais nas relações. Esta oscilação 

constitui no sujeito surdo uma identidade fragmentada, na qual o surdo não se insere a 

serviço da comunidade ouvinte por falta de comunicação e tampouco na comunidade surda 

pela sua inoperância na língua de sinais. É o sujeito surdo construindo sua identidade com 

fragmentos das múltiplas identidades temporais, sem um elemento integrador como a 

linguagem e sua capacidade de significação. 

A atualidade do tema desta pesquisa se destaca dado o fato da observação de uma 

organização política que vem criando espaço e se propagando pela comunidade surda 

quanto à existência de uma cultura própria. 

 

Objetivo 

Este estudo tem por objetivo contribuir na compreensão da identidade surda, suas 

manifestações, e como esta se insere no contexto da correlação de forças existentes entre 

si e em relação à identidade ouvinte. 

 

Justificativa  

A cultura é parte constitutiva da natureza humana, já que sua característica 

psicológica se dá através da internalização dos modos historicamente determinados e 

culturalmente organizados de operar com informações (REGO, 2012, p. 42).  

Segundo Demo (1988, p. 55) 

 

[...] cultura significa produto tipicamente humano e social, no sentido da 
ativação das potencialidades e da criatividade de cada sociedade, com 
relação ao desenvolvimento de si mesma e ao relacionamento com o 
ambiente. É marca do homem sobre a terra, principalmente na região 
simbólica, como capacidade de se criar e desdobrar em suas 
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potencialidades próprias e como capacidade de interagir com circunstâncias 
externas dadas. 

 

  
As autoras Perlin e Strobel (2014) contribuem com a compreensão da cultura surda 

como sendo uma maneira do sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo, a fim de 

torná-lo acessível, habitável, ajustando-o às suas percepções visuais, definindo sua 

identidade, com língua, ideias, crenças, costumes e os hábitos próprios da comunidade 

surda. A cultura surda é o padrão compartilhado por sujeitos na experiência trocada com os 

seus semelhantes em espaços coletivos, como na escola, nas associações de surdos e em 

encontros informais, originando a identificação de pertencimento à uma comunidade, a um 

povo distinto.  

 
Abraço a ideia de cultura surda como os sistemas partilhados de 
significações constituídos por registros que utilizam experienciação visual. 
Cada movimentação, cada nova significação, como as ondas, eles 
identificam qualquer oposição entre o “nós surdos” e o “vocês ouvintes”. A 
marcação da diferença identifica e ventila novamente a alteridade e 
providencia a identidade e a diferença. (PERLIN, 2003, p. 27). 

 

 
A identidade surda é construída dentro das representações possíveis da comunidade 

surda, ela se molda de acordo com a receptividade cultural assumida pelos surdos, 

engendrando uma luta política opondo-se à homogeinização e aos aspectos da sensação da 

invalidez, incapacidade e de menor valor na sociedade, na construção de políticas 

afirmativas, que marcam o espaço dos surdos não como seres subalternos em relação à 

sociedade ouvinte, mas, sim, como membros de uma cultura singular para que não seja 

marginalizado no contexto das trocas sociais. 

A primeira doutora surda do Brasil, Gladis Perlin (1998, 2003), traz contribuições 

importantíssimas para a compreensão da identidade surda e suas diversas manifestações. 

A identidade surda como identidade política pode ser observada em surdos que se sentem 

pertencentes de fato da cultura surda carregando consigo a língua de sinais, sendo sua 

forma principal ou única de expressão, sendo a captação da informação visual e não 

auditiva, não utilizando o aparelho fonador e sim as mãos. Aceitam-se como surdos, se 

identificam na política da identidade surda, onde impera a diferença; entendem a 

importância de intérpretes e da educação diferenciada; transmitem a outros surdos sua 

cultura e sua maneira diferente de ser; são pessoas que se apresentam mais empoderadas 

e que assumem posições de resistência; assimilam pouco ou não conseguem assimilar a 

ordem da língua falada, com grande dificuldade de entendê-la; sua escrita segue a estrutura 

da língua de sinais; têm suas comunidades, associações, órgãos representativos, entre si 

suas dificuldades, aspirações e utopias, apresentando formas diferentes de interação com 
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as pessoas e animais; utilizam da tecnologia diferenciada, aplicativos, campainha luminosa, 

dentre outros. 

Outra forma de identidade surda elencada pela autora é a híbrida, com surdos que 

nasceram ouvintes e na trajetória de vida por razões adversas e/ ou diversas perderam a 

audição, como exemplo por conta de acidentes, doenças. Dependendo da idade conhecem 

a língua portuguesa falada e escrita; a captação da mensagem vez ou outra é pela 

oralização, podendo utilizar também a língua de sinais. Alguns optam por deixar a oralização 

e utilizam-se sempre da língua de sinais; assumem um comportamento de pessoas surdas, 

utilizando tecnologias, convivendo pacificamente com as identidades surdas, assimilando 

um pouco mais das informações do que as pessoas surdas como seu estado natural, que 

não assimilam a língua falada e/ou apresentam dificuldades de entendê-la. A sua escrita 

obedece a estrutura da língua de sinais, mas também da língua portuguesa, com algumas 

reservas; participam também de comunidades, associações, e/ou órgãos representativos e 

compartilham com as identidades surdas suas políticas, aspirações e utopias aceitando-se 

como surdos, exigindo intérpretes, legenda e sinais na mídia televisiva, campainha luminosa 

e também apresentam maneiras diferentes de relacionar-se com pessoas e animais 

Quanto à identidade surda flutuante, os sujeitos surdos não têm contato com a 

comunidade surda, apresentando características particulares sem os benefícios da cultura 

surda. Seguem a representação da identidade ouvinte, seguindo princípios que colocam a 

comunidade surda como subalterna à identidade ouvinte; não participam das associações e 

causas desta população, desconhecendo ou rejeitando a presença de intérprete de Libras; 

orgulham-se da oralidade, demonstrando resistência à língua de sinais, à cultura surda, visto 

que isto, para eles representa estereótipo; não identificam-se enquanto surdos, sentindo-se 

inferiores aos ouvintes, o que lhes causa muitas vezes depressão, fuga, suicídio, acusação 

aos outros surdos, competição com os ouvintes; alguns vivenciam angústias no desejo 

contínuo de ser ouvinte, sendo vítimas da ideologia oralista, da inclusão, da educação 

clínica, do preconceito, sendo até propulsores deste preconceito. São surdos que, quer 

consigam captar algum som ou não, persistem em usar aparelhos auriculares, não se 

utilizando da tecnologia dos surdos. 

As identidades surdas embaçadas é uma representação estereotipada da surdez e 

o desconhecimento da surdez como questão cultural. Estes surdos não apreendem a 

representação da identidade ouvinte, não oraliza, não utiliza a língua de sinais, pois não 

obteve contato com ela; são pessoas que se sentem incapazes. Os ouvintes determinam 

seu comportamento, tornando-os em condição de inércia, de incapacidade, de deficiência. 

Parte destes surdos encontram-se em isolamento social, seja pelo estereótipo, seja pelo 

preconceito, deixando até de tomar decisões de suas próprias vidas, estando a cargo de 
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familiares. As representações clínicas sobre a surdez auxiliam muito na propagação desta 

identidade, uma vez que reproduzem a ideologia contra o reconhecimento das diferenças, 

patologizando-as, colocando o surdo como deficiente no termo mais pejorativo na 

sociedade, enquanto incapaz, às vezes até o denominando com retardo mental. 

A identidade surda de transição compreende os surdos que devido a sua condição 

social viveram em ambientes sem contato com a identidade surda, vivendo no trânsito entre 

uma identidade e outra. Se a aquisição da cultura surda não se dá na infância, normalmente 

a maioria dos surdos precisa passar por este período de transição, uma vez que grande 

parte deles é filho de pais ouvintes. No momento em que entram em contato com a 

comunidade surda, passam por um processo de des-ouvintização, ou seja, rejeição da 

representação da identidade ouvinte. Passando por este processo os surdos apresentam 

sim sequelas da representação, o que fica evidenciado em sua identidade em construção, 

havendo uma transposição da comunicação visual/ oral para a comunicação 

visual/sinalizada. 

Strobel (2007, p. 26-27) afirma que  

 

O pesquisador surdo MIRANDA (2001, p.23) adverte quanto à identidade 
surda: “Ela é ameaçada constantemente pelo “outro”. Este outro pode se 
referir aos surdos que optaram pela representação da identidade ouvinte. 
Esta política de representação geralmente terá uma incidência negativa”. 
Então, se um sujeito surdo se sobressai e excepcionalmente aprendeu a 
falar e a ler os lábios, isto faz muita diferença na representação social. De 
fato, quanto mais insistem em colocar “máscaras” nas suas identidades e 
quanto mais manifestações de que para os surdos é importante falar para 
serem aceitos na sociedade, mais eles ficam nas próprias sombras, com 
medos, angústias e ansiedades. As opressões das práticas ouvintistas são 
comuns na história passada e presente para o povo surdo. 

 

Método 

A pesquisa fora realizada com quatro surdos participantes do grupo socioeducativo 

desenvolvido no CRAS Eldorado e um familiar ouvinte. Para identificá-los, estes foram 

denominados como Sujeitos Surdos A, B, C e D, Sujeitos enquanto participantes desta 

pesquisa e Surdos em reconhecimento da cultura e identidade surda. O familiar ouvinte 

entrevistado fora denominado como Sujeito familiar.  

Todo o desenrolar deste processo pautou-se na pesquisa de linha qualitativa 

compreendendo a história local e considerando a relação dinâmica existente entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser quantificada. O pressuposto teórico 

desta pesquisa se faz no marco da concepção materialista-dialética. Concepção esta que 

desvela as forças dialéticas que atuam na história, profetizando o determinismo histórico, 
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englobando três categorias de análise, sendo elas: a matéria (realidade objetiva); a 

consciência (percepção e reflexão da realidade objetiva) e a história (MINAYO, 2015). A 

pesquisa foi de base explicativa/compreensiva, adotando-se como eixo analítico a esfera do 

cotidiano, visto que é na cotidianidade que se produzem as relações sociais. Alguns 

instrumentais foram utilizados para a coleta de dados, como: a entrevista semi-estruturada, 

a observação participante e a história oral de vida.  

 

Resultados obtidos 

Segue abaixo uma tabela contendo algumas particularidades dos entrevistados para 

melhor compreendê-los: 

 
ENTREVISTADO 

 
IDENTIDADE 
DE GÊNERO 

 

IDADE 
 

ESCOLARIDADE 

 
COMUNICAÇÃO 

UTILIZADA 

Sujeito Surdo A 
(audição baixa 

unilateral) 

 
Feminino 

 
48 anos 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Oralização, leitura oro-
facial, em processo de 

aprendizagem em Libras 

Sujeito Surdo B 
(Surdez – estado 

natural) 

 
Feminino 

 
49 anos 

 
Ensino Superior 

Oralização, leitura oro-
facial e Libras Fluente 

Sujeito Surdo C 
(Surdez – estado 

natural) 

 
Masculino 

 
58 anos 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

 
Somente por Libras 

Sujeito Surdo     
D(Surdez – estado 

natural) 

 
Masculino 

 
29 anos 

 
Ensino Superior 

Oralização, leitura oro-
facial, em processo de 

aprendizagem em Libras 

Familiar Feminino 
 

52 anos 
 

Ensino Médio 
Ouvinte em processo de 
aprendizagem em Libras 

TABELA 1 – Características dos Entrevistados 

Fonte: Dados coletados em entrevistas realizadas no CRAS Eldorado (São José do Rio Preto/SP). 

Os relatos dos entrevistados revelaram constatações de que as experiências de 

linguagem dos surdos, vivenciadas e apreendidas nas instituições escolares, pautadas em 

métodos de ensino tradicionais, tendo o Oralismo como método de referência na educação 

de surdos, contribuiu com a sua não aceitação, enquanto ser social. Tanikawa (2015, p. 20) 

pontua que “após o ano de 1911 o Oralismo foi utilizado como método de ensino no Brasil, 

seguindo as instruções do Congresso Internacional de Surdos Mudos de Milão”, 

compreendendo que a linguagem oral seria a única maneira de o surdo desenvolver suas 

relações sociais. O Sujeito Surdo A relatou que “na escola os surdos não podiam usar as 

mãos, era proibido. Quando a gente gesticulava levava um tapa muito forte nas mãos, tinha 



 

8 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

de colocar os braços para trás, era obrigada a aprender ler lábio e falar. Foi muito difícil, me 

sentia muito mal”.  

Os Sujeitos Surdos A e C revelaram que a imposição deste método de ensino 

causando-lhes sofrimento foi o fator primordial na decisão de evadir-se da escola. Dado este 

relevante para a análise como um dos indicadores, senão o principal, da baixa escolaridade 

da população surda, destacando que dentre os trinta e oito participantes do grupo, apenas 

dois concluíram o ensino superior, um concluiu o ensino médio e o restante sequer concluiu 

o ensino fundamental, dentre eles doze iletrados na língua portuguesa.  

 Unanimemente os entrevistados colocaram a importância de os surdos terem 

acesso a um novo modelo de ensino e aprendizagem para o seu desenvolvimento pleno. 

Este modelo idealizado pela população surda é o Bilinguismo, que envolve interlocuções 

centradas em práticas bimodais, compostas a partir de elementos das línguas faladas e de 

sinais, ou seja, da língua portuguesa e da Libras, porém com uma proposta de que a língua 

de sinais seja a primeira a ser apreendida, configurando assim o que consta em discussão 

bastante atual de que a Libras é a primeira língua dos surdos no Brasil, sendo a segunda a 

língua portuguesa, o que denota a busca do empoderamento desta população, propagando 

sua identidade cultural. Vale mencionar que junto ao Bilinguismo vem o Biculturismo, 

revelando um processo antes ignorado, que é o processo de construção da identidade 

cultural surda, uma vez que o surdo mantém um contato dinâmico e dialético com dois 

grupos distintos, o ouvinte e o surdo, estreando uma tendência de vincular o processo 

educacional às experiências culturais dos surdos, buscando um desenvolvimento mais 

pleno. 

Como fato histórico relevante na conquista da propagação da cultura surda 

destacam-se então a Lei 10.436 de 24 de abril de 2002 que dispõe sobre a Língua Brasileira 

de Sinais – Libras e o decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005 que regulamenta esta 

Lei. A mudança na legislação decorre, em grande parcela, das lutas dos movimentos 

surdos. Constituir-se como um ser que se difere da maioria, por se comunicar por uma 

língua viso-gestual (e não como deficiente), foi a grande ruptura que as resistências surdas 

produziram. Estas resistências possibilitaram que esses sujeitos se desfizessem da couraça 

do título de doentes e, com isso, se fortaleceu um novo grupo social, chamado de povo 

surdo ou de comunidade surda, que entende sua surdez como uma inventividade – 

produzida, portanto, historicamente e não como deficiência.   

 

No caso da língua de sinais, aquilo que a distingue, seu caráter, é também 
biológico, pois se alicerça nos gestos, na iconicidade, numa visualidade 
radical que a diferencia de todas as línguas faladas. A língua emerge – 
biologicamente – de baixo, da necessidade irreprimível que tem o indivíduo 
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humano de pensar e se comunicar. Mas ela também é gerada, e transmitida 
– culturalmente – de cima, uma viva e urgente incorporação da história, das 
visões de mundo, das imagens, e paixões de um povo. A língua de sinais é 
para os surdos uma adaptação única a um outro modo sensorial; mas é 
também, e igualmente, uma corporificação da identidade pessoal e cultural 
dessas pessoas. Pois na língua de um povo, observa Herder, “reside toda a 
sua esfera de pensamento, sua tradição, história, religião, e base da vida, 
todo o seu coração e sua alma”. Isso vale especialmente para a língua de 
sinais, porque ela é a voz – não só biologicamente, mas cultural, e 

impossível de silenciar – dos surdos. (SACKS, 2005, p. 136-137). 

 
 

Os Sujeitos Surdos A, B, C e D revelaram a sua não aceitação no decorrer de sua 

vida enquanto pessoa munida de uma particularidade que os diferenciava dos demais, a 

surdez. Os Sujeitos Surdos A e C afirmaram que esta não aceitação os levaram a atitudes 

desesperadas de tentativas de retirada da própria vida, tamanho o sofrimento interno que 

vivenciavam. Os Sujeitos Surdos B e C, fluentes em Libras, que tiveram contato com a 

língua de sinais, às escondidas de seus familiares, participando de grupos informais de 

surdos, na adolescência, salientaram que somente a partir deste contato que passaram a 

aceitar a sua condição enquanto surdo, passando a desenvolver o sentimento de 

pertencimento na sociedade. Os Sujeitos Surdos A e D que se encontram em processo 

inicial de aprendizagem da língua de sinais, o que tem proporcionado a eles a sua inserção 

em coletivos da comunidade surda, revelaram que estão em um processo inicial de 

compreender-se como sujeito. Percebe-se então que quanto mais cedo o surdo entra em 

contato com a língua de sinais mais fácil se torna a compreensão de suas condições 

subjetivas, o que previne situações intensas de estado de sofrimento interno. 

O Sujeito Surdo B enfatizou o quanto a participação no grupo, desenvolvido no 

CRAS, tem garantido o empoderamento3 de seus participantes, revelando que através dele 

surgiu a criação de fato da Associação de Surdos de São José do Rio Preto e sua inserção 

como Conselheira Titular no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. 

O Sujeito familiar revelou que o surdo é extremamente discriminado na sociedade e 

vivencia o preconceito em todos os espaços sociais, inclusive no ambiente profissional. 

Salientou que os surdos têm dificuldade no acesso ao mercado de trabalho e quando são 

absorvidos ocupam as vagas menos remuneradas e mais insalubres, mesmo àqueles que 

possuem ensino superior. Destaca que por conta deste preconceito alguns familiares, que 

na maioria são ouvintes, tendem a desenvolver uma “proteção” exacerbada que muitas 

                                                 

3
 Termo bastante trabalhado no grupo, compreendido como “o processo pelo qual uma pessoa, ou 

um grupo de pessoas, usa o seu poder pessoal inerente à sua condição – por exemplo: deficiência, 
gênero, idade, cor – para fazer escolhas e tomar decisões assumindo assim o controle de sua vida”. 
(SASSAKI, 2006, p. 37). 
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vezes contribui com o isolamento social deste surdo. A família tem um papel fundamental na 

minoração destes sofrimentos impostos pela dominação da cultura ouvinte, na medida em 

que impulsiona e/ou contribui para a socialização deste ente surdo com a cultura e a 

identidade surda. 

 

Considerações finais 

A identidade surda é bastante complexa e diversificada, algumas questões objetivas 

e subjetivas são consideradas para determiná-la, como exemplo algumas representações - 

observadas por esta pesquisadora no desenvolvimento do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos com a população surda no CRAS Eldorado - sendo: surdos 

filhos de pais surdos; surdos filhos de pais ouvintes; surdos que não têm contato com 

surdos; surdos que nasceram em zonas urbanas; surdos que tiveram contato com Libras 

desde a infância; sujeitos que nasceram ouvintes e no decorrer da vida tornaram-se surdos. 

A identidade surda não é estável, está em constante mudança, sendo dinâmica e 

heterogênea. Há de se respeitar estas diferentes identidades e considerar que para a 

construção delas impera sempre a identidade cultural, ou seja, a identidade surda como 

ponto de partida para identificar as outras identidades surdas. Esta identidade se caracteriza 

também como identidade política, pois está no centro das produções culturais. 

Os surdos por vivenciarem a ruptura linguístico-comunicativa entre o mundo surdo e 

o mundo ouvinte enfrentam grandes dificuldades para o seu desenvolvimento cultural, assim 

é mister que se faça necessária a utilização de meios para a sua realização, como exemplo 

a língua de sinais – Libras. Entretanto, é preciso considerar que a comunicação deve ser 

privilegiada e não a língua propriamente dita, porque se assim não o for a questão torna-se 

retrógrada, considerando o conservadorismo dentro da concepção da surdez, definida como 

deficiência, remetendo à compreensão de que quem a possui apresenta possibilidades 

menores que os ouvintes na sociedade, e não distintas.  

Evidencia-se então uma situação contraditória: ao mesmo tempo em que os sujeitos 

surdos não querem ser compreendidos como deficientes eles necessitam dessa 

nomenclatura para acessar direitos, como exemplo, pelas leis de cotas para inserção no 

mercado de trabalho ou aqueles que vivenciam situação de vulnerabilidade social, sem 

acesso ao trabalho, por situações adversas, como pelo estigma da deficiência que perpassa 

pela sociedade e/ou baixa escolaridade e encontram no Benefício de Prestação Continuada, 

preconizado pela Lei Orgânica de Assistência Social, uma alternativa que lhes garante a 

subsistência. E sem entrar numa discussão profunda, que poderá desenvolver-se em tempo 

oportuno, de que muitos não acessam nenhum destes direitos citados.  
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Há um caminho extenso a ser percorrido na conquista de direitos, na concretude na 

legalidade, garantindo dignidade às pessoas surdas, que até poucos anos eram invisíveis 

nesta sociedade. É preciso considerar estas pessoas como sujeitos de sua própria história, 

com desejos, medos, limitações, conquistas, concepções ideológicas, que não devem ser 

negligenciadas em generalizações. Enfatizar apenas a característica da surdez é desnudar 

o ser de toda sua complexidade, de sua própria singularidade como sujeito. A ampliação de 

espaços coletivos de discussão da cultura e identidade surda se faz necessária, sendo o 

espaço coletivo do grupo socioeducativo desenvolvido no CRAS Eldorado, como um dos 

espaços com grande potencial de propagação dessa identidade, propiciando assim o 

sentimento de pertencimento da população surda. Esta pesquisa representa o início de uma 

fundamentação teórica relevante para posterior pesquisa, tendo em vista a compreensão 

das ações da gestão das políticas públicas voltadas à comunidade surda no município de 

São José do Rio Preto/SP. 
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