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Introdução
Atualmente, transformações muito significativas e rápidas
têm sido presenciadas em todos os setores da nossa sociedade.
Tais transformações nos afetam social, econômica e
culturalmente, modificando nosso modo de pensar, de
interagir, de agir e de nos comunicar. Vivemos a pós‐
modernidade.
Segundo Gadotti (1993), a era pós‐moderna começa por
volta dos anos 50 e ganha impulso na década de 70 “com a
crítica dirigida pela filosofia à cultura ocidental” (Gadotti, 1993,
p. 310). Esse período se caracteriza pela “invasão da tecnologia
eletrônica, da automação e da informação”, meios pelos quais
se adquire novos valores e padrões, o que pode “causar certa
perda de identidade nos indivíduos” (p. 311). Tal perda pode
ser enfatizada também na medida em que há uma tendência de
não estabelecimento de uma verdade absoluta que valha para
todos os indivíduos em todas as situações.
Não raro presenciamos mudanças de tempos pós‐
modernos em reportagens da mídia. Movimentos em favor das
“minorias”, dos “diferentes”, com a finalidade de serem
reconhecidos e de conquistar mais espaço na sociedade são
cada vez mais freqüentes. São exemplos de combate à
discriminação os movimentos dos negros em relação à sua
participação
nas
universidades,
dos
homossexuais
conquistando o direito ao casamento, e das mulheres
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ocupando cargos e funções inimagináveis nos tempos de
nossos avós.
Na área da educação o conceito‐chave no contexto
contemporâneo é “multiculturalismo” ou “pluralismo”
indicando a necessidade de diálogo entre todas as culturas, ao
considerar o indivíduo, o diferente, o atípico em detrimento da
generalização, do “sistema” (GADOTTI, 1993, p. 312). Posto de
outra maneira, pode‐se afirmar que a educação pós‐moderna
trabalha visando a “equidade” ou, o respeito às diferenças,
enquanto que a educação moderna visava a “igualdade”, termo
que significa dar a todos os indivíduos tratamento igual,
buscando eliminar as diferenças. Segundo ainda esse mesmo
pesquisador, “o pós‐modernismo na educação trabalha mais
com o significado do que com o conteúdo, muito mais com a
intersubjetividade e a pluralidade do que com a igualdade e a
unidade” (op.cit, p. 312)
Outro aspecto da educação contemporânea a ser
considerado com atenção é a aquisição ou apropriação de
saberes. No pós‐modernismo, isso se dá de maneira contínua e
permanente e os indivíduos não são apenas consumidores de
conteúdos, mas questionadores, críticos das informações que
lhes são transmitidas e, até mesmo, produtores do próprio
saber. A “autonomia” é, de acordo com Gadotti (1993) o
pressuposto básico da educação pós‐moderna contrastando
com a idéia de “hegemonia” utilizada em tempos denominados
modernos.
Apesar de enfatizar a necessidade de comunhão das
várias culturas, respeitando o individual, o autor em questão
também aponta para a universalidade ‐ outro aspecto da era
pós‐moderna. Em suas próprias palavras “a escola tem que ser
local, como ponto de partida, mas tem que ser internacional e
intercultural, como ponto de chegada” (op.cit., p.312). Esse
pensamento vai ao encontro de outro paradigma desta época:
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a globalização, a qual prioriza a unificação de comportamentos
e pensamentos (hegemonia) carregados de ideologias
(FAIRCLOUGH, apud MEURER, 2005) e que influenciam
diretamente todas as áreas da sociedade, considerando nesse
trabalho, mais especificamente a educação.
O papel do professor em tempos pós‐modernos
Diante de todas essas novas visões, não podemos nos
esquecer do professor, quem deve ficar atento ao seu novo
papel
na
sociedade
contemporânea,
trabalhando
continuamente para o seu aprimoramento e promovendo a
construção do saber juntamente com seu aluno.
Kleiman (1995) discute os processos identitários na
formação do professor como agente de letramento e aborda as
dificuldades por muitos desses profissionais em deixar de ser
simples transmissores de conteúdo ou mediadores4 de
conhecimento, devido às crenças adquiridas durante sua
formação em tempos modernos. Segundo ela, atualmente,
existem dois modos de representar o professor: “um
hegemônico,
informado
teoricamente
pelo
socioconstrutivismo, e um outro emergente, informado pelos
estudos de letramento que, (...) poderia, se não substituir,
complementar o primeiro” (op.cit., p. 1).
Ao assumir o papel de agente de letramento, esse
profissional, em primeiro lugar, tem participação ativa e pode
intervir na sociedade não sendo apenas um mero ator, e em
segundo, professor e aluno trabalham simetricamente para a
construção do saber, contrastando com o conceito de Vygotsky
que descreve o professor como alguém que intermedia “dois
4

Kleiman problematiza o termo “mediador” de Vigotsky, quem concebe o sujeito
como uma construção social das/nas interações(...) e outorga um papel central ao
professor na co‐construção do saber (KLEIMAN, 1995, p.3).
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interessados em uma negociação” (KLEIMAN,1995, p.3). De
acordo com essa estudiosa, “as representações das funções do
professor comportam, já há tempos, uma mudança significativa:
ele organiza, orienta, mas não impõe, sempre visando a
colaboração e a cooperação na interação”. (op. cit., p.7)
A escola, inserida no contexto pós‐moderno ‐ que prioriza
pluralidade e o multiculturalismo, a autonomia em detrimento
da hegemonia ‐, tem que, paulatinamente, se adaptar às
mudanças que esse novo universo apresenta.
Essa nova realidade fez aflorar a chamada educação
inclusiva, a qual propicia o direito de acesso às escolas
regulares a todos os indivíduos que anteriormente estavam à
margem da educação pública. Para Rodrigues (2007, p.14) a
educação inclusiva deve ser considerada “como um modelo
educacional que promove a educação conjunta de todos os
alunos independentemente das suas capacidades ou estatuto
sócio‐econômico” e que esse tipo de política educacional “tem
por objectivo alterar as práticas tradicionais, removendo
barreiras à aprendizagem e valorizando as diferenças dos
alunos”. Deve‐se notar, entretanto, que a EI é ainda um desafio
para pessoas que compõem o novo universo educacional em
todas as instâncias: autoridades governamentais, gestores
escolares, professores.
Além de alunos com capacidades de aprendizagem
diversas ou sujeitos de qualquer etnia, credo, nível econômico,
a escola inclusiva pressupõe o acolhimento de alunos com
deficiências ‐ a chamada Escola Especial. Esse alunado, muitas
vezes, estigmatizados por suas características físicas, mentais
ou sensoriais tem agora oportunidade de compartilhar espaços
com os “normais”5, otimizando a dialogia entre culturas e,
5

Goffman (1988) advoga que há necessidade da sociedade atribuir rótulos aos
indivíduos e esta os estigmatiza na medida em que os categoriza em: 1)
portadores de alguma anormalidade corporal, 2) portadores de alguma culpa de
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conseqüentemente, possibilitando se não a aceitação, pelo
menos a aproximação do diferente.
No Brasil, uma das leis que primeiramente estabeleceu o
direito às pessoas portadoras de necessidades especiais a um
ensino regular em escolas públicas foi a Lei Federal Direito das
Pessoas Portadoras de Deficiência, no. 7.853 de 24/10/1989.
No Parágrafo Único a legislação garantia, principalmente, que a
oferta da Educação Especial em estabelecimentos públicos de
ensino fosse obrigatória e que a oportunidade de educação
deveria ser oferecida em todos os níveis, da pré‐escola a cursos
profissionalizantes.
O processo de inclusão escolar para os deficientes se
intensificou a partir da Declaração de Salamanca sobre
Princípios, Política e Prática em Educação Especial, sediada em
Salamanca – Espanha em 1994, quando o Brasil, juntamente
com mais 87 países, assinou um tratado de compromisso “para
com a educação para todos, reconhecendo a necessidade e
urgência do providenciamento de educação para as crianças,
jovens e adultos com necessidades educacionais especiais
dentro do sistema regular de ensino...” (Declaração de
Salamanca, 1994).
A Resolução no. 5 SE de 21/11/2000 considera que “a
integração, permanência, progressão e sucesso de alunos
portadores de necessidades especiais em classes comuns de
ensino regular representam a alternativa mais eficaz no
processo de atendimento desse alunado” e sugere que as
escolas se organizem para adequarem seus projetos
pedagógicos em função de alunos com necessidades especiais.

caráter, 3) pertencentes à alguma tribo, nação, raça ou religião. Os que não se
encaixam nesses grupos são considerados “normais”. É importante ressaltar que o
antropólogo chama a atenção para o fato de que todos nós em alguma situação
somos estigmatizados, pois, de alguma forma, em algum momento, pertencemos
a uma das categorias acima mencionadas.

31

Contudo, somente as leis não possibilitam a real inserção
de alunos com deficiências em escolas regulares. Silva (2005)
em sua tese de Doutorado lança luz à situação dos surdos
inseridos em escolas públicas e afirma que apesar de lhes ter
sido concedido o espaço na instituição escolar por direito, o
“que aparece como resposta de um movimento de contra‐
estigmatização” (p. 26), paradoxalmente esse espaço ainda lhe
é resistente. O nível de resistência encontrado pelo surdo ou
deficiente auditivo (doravante DA) em seu ambiente escolar
deve‐se, principalmente, à representação que pais, professores
e os próprios deficientes fazem desse indivíduo. Dito de outra
forma, a identidade do surdo/DA influencia a maneira de como
ele é tratado e de como age/reage.
Surdo e identidade
A formação de nossa identidade é construída na interação
com indivíduos, intermediada pela linguagem. Benveniste
(1995) define o processo de formação do sujeito, afirmando
que “é na linguagem e pela linguagem que o homem se
constitui com sujeito; porque só a linguagem fundamentada na
realidade, a sua realidade que é a do ser, o conceito de ‘ego’”
(p. 286).
Fairclough (cf. MEURER, 2005 p. 82), calcado em sua
análise de discursos em texto político e de propaganda,
compartilha a concepção de que a linguagem constitui a
identidade do sujeito. Para ele “a linguagem é uma forma de
‘prática social’, na qual as formas discursivas e as estruturas
sociais se influenciam mutuamente”. Ela tem “poder
constitutivo, ou seja, o discurso cria, reforça, ou desafia: a)
formas de conhecimentos ou crenças, b) relações sociais e c)
identidades ou posições sociais” dos indivíduos. Gee (2004) via
na mesma direção sobre a constituição da identidade quando
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chama a atenção para o fato de todo tipo de linguagem
pressupor um interlocutor, justamente por esta ser responsiva,
constitutiva.
A interação das pessoas começa a partir do nascimento e
desde então a criança começa a construir sua identidade.
Martins (2004) exemplifica o processo dessa construção desde
a tenra idade, considerando que a expansão progressiva da
frase infantil ‐ que, em um primeiro momento é formada por
um vocábulo e posteriormente por mais palavras – “está
intimamente relacionado ao progresso de diferenciação em
relação ao outro”. (p. 5). Ainda, segundo a estudiosa, tal
processo se “traduz na construção progressiva da
subjetividade” (p. 5).
Psicólogos e lingüistas concordam que o adulto constitui
papel fundamental para a aquisição da linguagem e,
conseqüentemente, para a formação da identidade da criança.
É com exemplos práticos dos adultos, primordialmente dos
pais, que a criança aprende a funcionalidade da língua e formas
de comportamento (RONDAL et al, 2003), ou seja, é nas
práticas sociais que a pessoa faz a representação do outro e de
si mesmo. A participação em diferentes práticas sociais nos faz
assumir personalidades diferentes, uma vez que “diferentes
facetas da pessoa são invocadas para diferentes propósitos e
contextos” (STREET, 1997, p.468). Street (1997) sugere que não
há uma pessoa única, completa, acabada, mas diferentes
personas, de acordo com papéis que são exigidos de alguém em
situações pontuais.
A interação com o outro é uma situação peculiar no caso
do surdo ou deficiente auditivo, pois o surdo é um indivíduo
caracterizado por uma gama de atributos definidos pela
sociedade, o que o torna estigmatizado (GOFFMAN, 1988)
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devido às “expectativas estereotipadas”6 (GOFFMAN, 1975
p.34) que lhes são atribuídas por crenças oriundas de tempos
remotos.
Um breve panorama histórico7 pode nos alertar sobre
como nossas crenças sobre a identidade de pessoas deficientes
foram criadas e porque certas atitudes de estranheza
(GOFFMAN, 1988), relacionadas com essas pessoas nos
acometem, quando nos deparamos com suas limitações.
Em tempos primitivos as crianças com deficiências
poderiam ser mortas, na medida em que eram consideradas
um estorvo, principalmente para povos nômades, ou pensava‐
se que elas eram uma manifestação da presença da divindade
ou que poderiam absorver os males que recairiam sobre o
grupo. Os Gauleses sacrificavam crianças surdas ao deus
Tutátis.
Na Antigüidade há documentos (papiro de Brungsch, no
século XVI a.C.) que apresenta receitas contra surdez. E, no
século seguinte, o papiro de Ebers contém vários textos sobre
inúmeras doenças e deficiências físicas e sensoriais. No Livro de
Uchedu se discorre com clareza sobre a surdez;
Na Idade Média observa‐se posturas contraditórias em
relação à pessoa com deficiência. Os deficientes eram
considerados como imperfeições divinas, e eram alvo da
caridade nos mosteiros ou serviam para divertimento nos
castelos. Os surdos, por exemplo, eram considerados
ineducáveis ou possuídos por maus espíritos e respeitados
juridicamente se falassem. Somente dessa forma, poderiam
tomar posse de sua herança. Poderiam se casar unicamente
mediante permissão do papa.
6

7

Apesar de Goffman não tratar de deficiências, as concepções de esteriótipo e
estigma podem ser associados às pessoas deficientes, por distinguirem o que é
“comum” do que é “diferente”.
Informações retiradas do site http://www.cenp.edunet.sp.gov.br /index.htm, na
seção da História da Educação Especial.
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Na Idade Moderna, há interesse pela valorização do corpo
e nesse sentido, a pessoa com deficiência é alvo de pesquisas
científicas. Jerônimo Cardano (1501‐1576), médico e
matemático, inventa um código para ensinar os surdos a ler e
escrever. Laurent Joubert (1529‐1582) acreditava que a criança
conseguiria aprender a falar mesmo sem se ouvir.
A partir do século XVII, as crianças surdas foram
progressivamente alvos de pesquisas. Hospitais e escolas
especiais foram construídos para elas e os estudiosos da época
defendiam educação de pessoas surdas por métodos que lhes
ensinassem a falar.
Na Idade contemporânea ampliam‐se as escolas para os
surdos e, apesar de ainda haver uma forte tendência ao
oralismo, a aceitação da comunicação dos surdos/DA por meio
de gestos é paulatinamente considerada. Congressos mundiais
de surdos e o reconhecimento governamental sobre os direitos
de pessoas com limitações auditivas têm sido uma grande
contribuição à formação da identidade desses indivíduos.
Nossas crenças sobre o outro podem conter raízes tão
profundas que mesmo que o outro tente mudar sua imagem,
isso não lhe é possível. Parafraseando Goffman (1975), a
audiência acredita que determinada representação é tudo o
que há no indivíduo e esta não espera que ele aja de outra
maneira.
Todo o processo sócio‐histórico‐cultural do qual fazemos
parte pode explicar porque, na grande maioria dos casos, há
resistência de aceitação da criança com alguma deficiência, em
qualquer grau no seio da família e esta se torna desestruturada
a partir do momento que toma conhecimento de sua nova
realidade. No caso desse trabalho, as perguntas são voltadas
aos familiares de crianças surdas ou DA. Como pais ouvintes de
filhos surdos/DA se comunicam com seus filhos? Como esses
filhos interagem com os pais, uma vez que os surdos estão
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imersos em um ambiente onde a oralidade prevalece, e o que,
em princípio não faz parte do mundo dos surdos e deficientes
auditivos? Muitos pais não conseguem interação com seus
filhos surdos/DA por não saberem ou por não quererem
adquirir uma nova forma de comunicação e isso
presumidamente causará marcas na representação que o
surdo/DA fará posteriormente sobre si mesmo. Sua identidade
poderá ser marcada por sentimento de não aceitação e de
exclusão já no ambiente familiar.
Concernente à comunicação com surdos/DA, deve‐se
lembrar que a sua primeira língua é a língua de sinais, no Brasil
chamada LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), reconhecida pela
Lei 10.436/02 como “meio legal da comunicação e expressão”.
Todas as línguas de sinais são consideradas línguas naturais,
por meio das quais os surdos expressam e elaboram seus
pensamentos e sentimentos (FERREIRA‐BRITO, 1986, p.13). Elas
podem variar de país para país, mas todas contêm estruturas
fonética/fonológica, morfológica e sintática (QUADROS, 2004).
Deve‐se atentar para o fato de que é essa língua que propicia o
desenvolvimento lingüístico, psicossocial e afetivo da criança
surda (SILVA, 2005, p.38), e conseqüentemente, também
contribui para a formação de sua identidade.
Na opinião de muitos estudiosos, a língua de sinais deveria
ser a língua materna dos surdos/DA e português, sua segunda
língua. A língua portuguesa pode ser considerada uma língua
estrangeira, pois nem sempre é aprendida de forma “natural”,
mas institucional, para que os surdos/DA possam se integrar ao
contexto ao qual pertencem. O oposto ocorre para os pais, que
consideram LIBRAS uma segunda língua, completamente
estranha ao seu contexto histórico‐cultural. Nesse ponto, é
pertinente ressaltar que, na medida em que se aprende uma
língua estrangeira, assumimos uma nova identidade, pautadas
nas características da nova língua em questão. Disso se
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depreende que, para os surdos, aprender o português é
pertencer a uma nova realidade, assumir um novo papel,
diferente daquele que pode ser considerado “natural” para eles.
As crenças e imagens pelo outro sobre os surdos como
pessoas com características próprias e limitadoras se estendem
ao âmbito escolar, como trataremos mais detalhadamente a
seguir. Por enquanto, observemos exemplos de representações
que mães de surdos/DA fazem de seus filhos como aluno
pertencente à escola de ouvintes. No ato da matrícula, algumas
mães de surdos/DA, bem como as próprias crianças, escondem
o fato da deficiência para que não sofram discriminação na
instituição escolar e criam uma fachada (GOFFMAN, 1975) por
um certo tempo, naquele “cenário” (op. cit) até que a
deficiência seja descoberta. Outras mães alegam que seu filho
surdo pode estar convivendo normalmente com ouvintes,
porque deles se diferencia muito pouco ou nada, uma vez que
consegue falar e ler, e, portanto, é considerado “normal”.
Goffman (1975) explica esse tipo de comportamento:
Quando um indivíduo desempenha um papel, implicitamente solicita
de seus observadores que levem a sério a impressão sustentada
perante eles. Pede‐lhes para acreditarem que o personagem que
vêem no momento possui os atributos que aparenta possuir, que o
papel que representa terá as conseqüências implicitamente
pretendidas por ele e que, de um modo geral, as coisas são o que
parecem ser (GOFFMAN, 1975, p. 25).

Os surdos/DA na escola inclusiva
Como posto anteriormente, às pessoas portadoras de
deficiência – física, mental, sensorial e múltipla ‐ foi concedido
o direito de compartilhar o mesmo espaço físico em escolas
regulares públicas ou particulares em todo o Brasil (Deliberação
no.68 CEE de 2007 – Art. 3) com alunos normais (GOFFMAN,
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1988). Contudo, mais do que mudanças nas leis, é preciso
mudança de postura e de crenças sobre esses alunos, no
contexto escolar, para que os alunos surdos ou deficientes
auditivos – no caso desse trabalho ‐ se beneficiem
efetivamente do processo de inclusão.
A escola, sendo lugar de interação, deveria propiciar a
negociação e a redefinição de representações (FAIRCLOUGH,
apud MEURER, 2005) construídas sobre os surdos/DA. Todavia,
a maioria dos professores não foi formada para enfrentar esse
tipo de realidade e, por isso, estigmatizam e generalizam esses
alunos como seres ‘unos’devido sua limitação física, mental,
sensorial ‐ uma contradição, se voltarmos à concepção do
sujeito pós‐moderno como alguém que não tem identidade fixa
(GADOTTI, 1993). Algumas das características atribuídas aos
alunos surdos/DA, descritas por Silva (2005) em sua tese de
Doutorado sobre as representações de pais e professores a
respeito dos surdos/DA são: pessoas “mais sinceras”,
“hiperativas”, “distraídas”,“ que não fazem tarefas”,
“esforçadas, mas incapazes de aprender”... Outra crença
interiorizada por professores com relação aos alunos surdos/DA
é a de que esses indivíduos, apesar de sua limitação auditiva,
são ouvintes em potencial e, portanto, podem aprender da
mesma forma que os não deficientes auditivos.
Se considerarmos que todo discurso é constitutivo, no
caso específico das crenças, descritas anteriormente, muitos
alunos surdos ou com deficiência auditiva podem aceitar esses
rótulos (GOFFMAN, 1988) como verdadeiros e se apropriarem
das características a eles atribuídas, formando desse modo sua
identidade social. Silva (2005) alerta que “o(s)
posicionamento(s) do aluno surdo pela escola e pela família
determina(m) a construção da sua identidade” (op.cit., p. 179).
Enfim, a narrativa de pais, professores e dos próprios
surdos/DA, cristalizadas por padrões culturais, crenças, valores
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e concepções imbricados na sociedade, “impede o
aparecimento de outras histórias e de outras representações
sobre o indivíduo surdo” (SILVA, 2005, p. 205).
Retomando a representação de que os alunos surdos/DA
são potencialmente ouvintes, deve‐se considerar que esse fato
pode desencadear uma expectativa por parte dos pais e
professores de que eles sejam indivíduos bilíngües, uma vez que
se expressariam por meio da LIBRAS, e também seriam capazes
de aprender o português de forma considerada eficaz. Dessa
forma, as aulas das escolas regulares deveriam oferecer uma
educação que valorizasse o bilinguismo. Mais uma vez, observa‐
se que a identidade do aluno surdo não é respeitada, uma vez
que os professores não sabem a Língua Brasileira de Sinais e suas
aulas são ministradas totalmente em português, o que
caracteriza o ensino monolíngue nas escolas que dizem estar
contribuindo para a inclusão. Nesse caso, o surdo é quem tem
que se adaptar à escola, sendo submetido à normalização. Silva
(2005) explica normalização como “um dos processos mais sutis
pelo qual o poder se manifesta ao eleger uma identidade e a ela
atribui todas as características positivas possíveis, ficando as
demais identidades sempre em um nível inferior” (p.72).
Na tentativa de suprir a deficiência de uma escola
bilíngüe, e “considerando a necessidade de se garantir aos
alunos surdos ou com deficiência auditiva, o acesso às
informações e aos conhecimentos curriculares dos ensinos
fundamental e médio”, o governo do Estado de São Paulo, em
19 de junho de 2009, pela Resolução SE 38, estabelece a
presença de um professor conhecedor de LIBRAS nas salas de
aulas regulares, para fazer o intermédio do professor e do
aluno surdo.
De qualquer forma, para confirmar o seu sucesso na
escola o aluno ‐ tanto o surdo/DA como o ouvinte‐ precisa
desempenhar as habilidades de leitura e de escrita conforme as
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normas instituídas histórico, social e culturalmente como
corretas e aceitáveis. O português é a língua dos indivíduos
bem sucedidos, da classe hegemônica e que detém o poder na
sociedade brasileira. Conforme Meurer (2005, p.91), “segundo
Fairclough, podemos falar em poder hegemônico quando o
poder está a serviço da comunidade da liderança e dominação
de uns sobre os outros”.
Isso posto, notamos que a LIBRAS faz parte da chamada
minoria lingüística, e, que, na maioria das escolas, não é
respeitada, mesmo na tentativa do processo de inclusão. Pais
de surdos/DA almejam que seus filhos falem e leiam (o
português) e muitas vezes, negam o direito a eles de se
comunicarem por meio da LIBRAS, porque à essa língua é
creditado status inferior e só é utilizada como meio de
expressão por indivíduos que foram incapazes de adquirir a
oralidade. A língua de sinais caracteriza o aluno que não
consegue desempenho satisfatório na escola. Como
conseqüência, esse aluno se identifica como “burro” e se sente
inferior aos ouvintes (SILVA, 2005), na medida em que não
consegue desenvolver as habilidades de leitura e escrita a ele
apresentada pela cultura dominante e compartilhar o
conhecimento difundido na sociedade. Esse fato pode
influenciar significativamente sua personalidade considerando
que as culturas dominantes “constituem fontes de significados
para as identidades [das pessoas], à medida que definem o que
elas são” (SILVA, 2005, p.78).
O fracasso diante das habilidades de ler e escrever cria
uma outra crença sobre os surdos/DA: a de que eles não são
letrados. Ao abordamos este assunto, faz‐se necessária a
definição de “letramento”.
Para John Ogbu, pesquisador em educação, letramento é
a “capacidade de ler e escrever e calcular na forma ensinada e
esperada na educação formal” (OGBU, 1990 apud STREET,
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2006), o que significa dizer, que esse estudioso concebe
letramento apenas como desempenho acadêmico. Tal
concepção, entretanto, é criticada por Street (1997).
Talvez essa seja a descrição de letramento mais
freqüentemente considerada no contexto educacional
atualmente e desse modo, ele está diretamente associado à
alfabetização. Soares (2003) propõe a discussão entre os
conceitos e afirma que a alfabetização se caracteriza pela
“autonomização das relações entre o sistema fonológico e o
sistema gráfico, em relação às demais aprendizagens e
comportamentos na área da leitura e da escrita” (SOARES,
2003, p.6)
Suas palavras ratificam a concepção de alfabetização (e
não de letramento) imbricada simplesmente na decifração de
um código lingüístico e que desconsidera a visão interacionista,
segundo a qual a aprendizagem se dá por uma progressiva
construção do conhecimento, na relação da criança com o
objeto ‘língua escrita’. (SOARES, 2003, p.8). Contrária à
concepção de letramento como decifração de código, a
pesquisadora sugere que este esteja relacionado com os usos
da língua escrita nas práticas sociais, possibilitando a
(re)construção do sistema de representação por meio de
materiais ‘para ler’, não material artificialmente produzido para
‘aprender a ler’ (SOARES, 2003, p.8).
Barton & Hamilton (2004) corroboram com a noção de
letramento de Soares (2003), à medida que advogam que o
letramento não aparece somente nos textos em forma da
escrita, mas que pode ser toda atividade da qual participamos
nas práticas sociais, ou, práticas de letramento.
O letramento é antes de tudo algo que fazemos; é uma atividade
localizada no espaço entre o pensamento e o texto. O letramento não
reside simplesmente na mente das pessoas como um conjunto de
habilidades para serem aprendidas, e não jaz sobre o papel,
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capturada em forma de textos, para ser analisada. (BARTON &
HAMILTON, 2004, p.109)8

Bartlet (2006) apresenta uma definição muito parecida
com a de Barton & Hamilton (2004) considerando os estudos
sócioculturais de letramento. Para ela, letramento “algo que
alguém ativamente faz, em harmonia com outros humanos
(que podem ou não estar fisicamente presentes) e com o
mundo simbólico, material e social” (BARTLET, 2006, p.53).
Considerando a definição de letramento por Ogbu (1990),
observa‐se que, assim como Street (2006), Barton & Hamilton
(2004) discordam do pesquisador em educação e ampliam a
noção do termo. Para eles, letramento está intimamente ligado
às práticas sociais (SOARES, 2003) onde circulam os textos
escritos e, conseqüentemente, “existem vários letramentos
associados a diferentes âmbitos da vida” (op.cit, p.113). Os
pesquisadores também dão enfoque à idéia sobre as práticas
sociais e formação de identidade
[As] práticas discursivas contribuem para a idéia de que participamos
de distintas comunidades discursivas em diferentes domínios da vida.
Essas comunidades são grupos de pessoas que se mantêm juntas
devido a seu modo característico de falar, de atuar, de valorizar, de
interpretar e de usar a língua escrita. (BARTON & HAMILTON, 2004,
p.117)9⁶

8

Tradução minha, do texto original: La literacidad es ante todo algo que la gente
hace; es uma actividad localizada em el espacio entre el pensamiento y el texto. La
literacidad no reside simplesmente em la mente de las personas como un
conjunto de habilidades para ser aprendidas, y no solo yace sobre el papel,
capturada em forma de textos, para ser analizada.
9
Tradução minha, do texto original: Dichas prácticas contribuyen a la idea de que la
gente participa em distintas comunidades discursivas em diferentes domínios de
la vida. Estas comunidades son grupos de personas que se mantienen juntas
gracias a su manera característica de hablar, actuar, valorar, interpretar y usar la
lengua escrita.
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A participação em diferentes práticas sociais nos faz
assumir personalidades diferentes, uma vez que “diferentes
facetas da pessoa são invocadas para diferentes propósitos e
contextos” (STREET, 1997, p.468).
Barton & Hamilton (2004) e Street (1997) concordam com
a existência de diferentes tipos de letramento, aceitando,
portanto, os denominados letramentos vernáculo e institucional.
O primeiro tipo é constituído das características contidas no
excerto citado anteriormente e é livre de influência da macro‐
estrutura, sendo por isso, também denominado “auto‐gerado”.
O segundo é hegemônico e transparece nas abordagens
pedagógicas utilizadas nas instituições escolares, caracterizado
por um desempenho acadêmico padrão, como foi citado na
concepção de letramento por Ogbu (1990). A educação se
encaixa no segundo tipo de letramento, pois constitui práticas
letradas dominantes, modeladas pelas instituições sociais e
relação de poder (BARTON & HAMILTON, 2004).
Street (1997) sugere a adoção de letramento dominante
como um paralelo à expressão língua dominante, cujas
características vão ao encontro do conceito de “padrão”, termo
que, segundo o pesquisador, “deixa explícito que se trata de
poder e de luta pela dominação” (STREET, 1997, p.472).
Segundo ele, da mesma forma que existem línguas diferentes,
existiriam letramentos diferentes.
Postas as diversas concepções de letramento, sugiro que
façamos algumas indagações: Como a escola e o professor
definem ‘letramento’? O que é ser um aluno letrado? Mais
especificamente nesse trabalho, é interessante colocar como
reflexão a concepção de letramento em relação aos alunos
surdos? Esse alunado seria considerado letrado? Em que
medida? Em que condições?
Parece que a escola ainda privilegia o letramento
institucional, definido por Ogbu (1990) como desempenho
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acadêmico, ou posto de outra maneira, apenas a decifração de
código lingüístico (SOARES, 2003), em detrimento do
letramento vernáculo, isto é, experiências, valores, crenças e
identidades dos alunos construídas em eventos de letramentos
fora da instituição escolar.
Em conseqüência disso, o aluno surdo/DA parece ser
considerado não letrado na escola. Ele não consegue ler e
escrever bem em português, precisando quase sempre recorrer
à LIBRAS ‐ língua constituinte de sua identidade ‐ e é julgado
como alguém incapaz de utilizar‐se da língua padrão10⁷. Raras
vezes é considerada a participação desses alunos em eventos
letramento fora da escola, sua aquisição de um código
lingüístico icônico – o que talvez pudéssemos nomear
“letramento gestual” ‐ que vai lhe possibilitar a adequação em
comunidades discursivas e sua interação nas práticas sociais,
especialmente junto a indivíduos portadores da mesma
limitação. Sobre a perspectiva desses aspectos que contribuem
para a construção da identidade dos indivíduos (BARTON &
HAMILTON, 2004; STREET, 1997; BARTLET, 2006), os surdos em
alguma extensão podem ser considerados sujeitos letrados.
Conclusão
Sem dúvida nenhuma a educação inclusiva é uma
tentativa das instituições escolares – públicas e privadas ‐ de se
adaptar à nova realidade desencadeada pelas mudanças do
chamado tempo pós‐moderno e por lei, todas as escolas
regulares da rede devem receber também, portadores de
necessidades especiais desde os primeiros anos de educação
formal.
10

Ao escrever, o surdo deixa traços da língua de sinais, como por exemplo, ausência
de componentes sintáticos não presentes na sua primeira língua.
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Essa questão, entretanto, é controversa, pois muitas
pessoas – inclusive especialistas em deficiências físicas,
mentais, sensoriais – não concordam com as leis que garantem
a esses indivíduos o direito de compartilhar o mesmo espaço
com os ‘normais’ (GOFFMAN, 1988).
Além disso, o cumprimento da lei não dá a opção nem a
professores, nem a alunos deficientes de escolher assumir ou
não a identidade requerida pela educação inclusiva. Dito de
outra forma, há professores que não estão dispostos a mudar
suas abordagens e estratégias de ensino em função dos alunos
com limitação física ou sensorial, como por exemplo, os
surdos/DA; eles teriam que assumir uma postura de professor
‘agente de letramento’ ao invés de transmissor de conteúdos.
Por outro lado, há surdos/DA que talvez não gostariam de
assumir uma identidade ‘letrada’ da forma de que lhes é
imposta. Gee (2004) explica que a dificuldade de se assumir
uma nova identidade reside no fato de sempre haver uma
perda para aquele que aceita a mudança e essa perda pode ser
resultado de “um sentimento de oposição e hostilidade entre a
nova identidade que se pede para que eles assumam e outras
identidades com as quais eles já estão confortáveis” (GEE,
2004, p.282).
Algumas escolas se adaptaram às novas medidas
governamentais e têm trabalhado no sentido de concretizar o
processo de inclusão social de forma eficaz. É necessário
observar o que gestores dessas escolas e seus professores,
comprometidos com a educação inclusiva, têm feito a fim de
proporcionar aos seus alunos portadores de deficiência ganhos
(GEE, 2004) no contexto escolar.
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