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Resumo: Cresce nos últimos anos o número de pesquisas em torno dos processos 

psicológicos e linguísticos das pessoas surdas. As primeiras pesquisas, com destaque 

para as de Stockoe e Bellugi, orientaram-se no sentido de assegurar às línguas de 

sinais um status linguístico e apontar para o seu papel decisivo na educação de 

surdos. É, entretanto, necessário observar que os estudos sobre as gramáticas das 

línguas de sinais são ainda recentes e carecem de um sistema de notação linguística 

que consiga apreender a dinâmica e a tridimensionalidade presentes nessa 

modalidade linguística. Atualmente muitas são as línguas de sinais que vêm sendo 

sistematicamente estudadas. Dentre elas a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). As 

línguas de sinais são tão ricas quanto qualquer outra e pode expressar qualquer tipo 

de pensamento ou sentimento. Ao focalizar as condições sociais concretas de 

instauração da comunicação, Bourdieu ressalta que a língua – por ele considerada 

como “capital cultural” – mantém, no interior do grupo, uma relação de “força 

simbólica” determinada pela estrutura do grupo social em que ocorre esta 



comunicação, ou melhor, pelas relações que existem entre seus membros. A língua, 

qual seja, é um instrumento com condições de barganha social. Tem poder de 

hierarquizar relações sociais. No Brasil, ainda existem várias querelas nesse território 

linguístico e a oficialização da LIBRAS está muito longe de minimizar esse fenômeno 

em meio às comunidades de surdos. Se é que se pode falar que essa disputa seja 

algo a se superar quando se trata da comunicação humana. 
Palavras-Chave: LIBRAS, língua, surdos. 

 

Resumen: Es cada vez mayor en los últimos años el número de búsquedas en torno 

a los procesos psicológicos y lingüísticos de las personas sordas. Las primeras 

investigaciones, especialmente las de Stockoe y Bellugi, están orientadas a asegurar 

a las lenguas de señas un estado lingüístico y puntar a su papel decisivo en la 

educación de los sordos. Es, sin embargo, necesario señalar que los estudios sobre 

las gramáticas de las lenguas de signos son aún recientes y carecen de un sistema 

de notación lingüística que puede captar la dinámica y la tridimensionalidad presente 

en esta modalidad lingüística. Actualmente hay muchas lenguas de signos que se han 

estudiado de forma sistemática. Entre ellas la LIBRAS (Lengua Brasileña de Señales). 

Las lenguas de señales son tan ricas como cualquier otra y pueden expresar cualquier 

pensamiento o sentimiento. Al centrarse en las condiciones sociales concretas de 

establecimiento de la comunicación, Bourdieu apunta que la lengua - que él considera 

"capital cultural" - mantiene dentro del grupo, una relación de "fuerza simbólica" 

determinada por la estructura del grupo social en que ocurre la comunicación, o más 

bien, las relaciones entre sus miembros. La lengua, cual sea, es un instrumento con 

las condiciones de la negociación social. Tiene el poder de dar jerarquía a las 

relaciones sociales. En Brasil, todavía hay varias querellas en ese territorio lingüístico 

y la formalización de LBS tiene un largo camino para minimizar este fenómeno entre 

las comunidades sordas. Si es que se puede decir que esta prueba es algo que hay 

que superar cuando se trata de la comunicación humana. 
Palabras Clave: LIBRAS, lengua, sordos. 

 



Introdução 

 

 De acordo com Tim Ingold, somente após o período Alto Paleolítico1, através 

da confecção de ferramentas, nossa espécie passou a aprender com as gerações 

anteriores, a transmitir conhecimento: “We may of course describe as ‘intelligent’ an 

animal whose actions manifest a certain sensitivity and responsiveness to the nuances 

of its relationships with the components of its enviroment”2 (1993: 431). Para que esse 

processo ocorresse, entretanto, foi indispensável o uso da repetição e da 

memorização por parte dos humanos da época. Tal idéia já fora demonstrada em 

algumas experiências de laboratório conduzidas por pesquisadores de outras áreas. 

No caso da psicologia, Roger Fouts (1998) registrou seu trabalho quando fez parte da 

equipe de Allen e Beatrix Gardner. A experiência é relatada no livro O parente mais 

próximo e traz importantes detalhes não só acerca do desenvolvimento linguístico 

como também dos mecanismos da ciência na obtenção de cobaias para tais 

experimentos. 

 O objetivo do trabalho dos Gardner era possibilitar que, a partir de uma 

maternidade postiça, uma chimpanzé – Washoe – aprendesse um código verbal. 

Assim, tomando por base o fato de que os chimpanzés possuem “uma língua 

relativamente fina e uma laringe mais alta, o que dificulta muito a pronúncia de vogais” 

(Fouts, 1998: 37) os pesquisadores se utilizam da American Sign Language (ASL) na 

comunicação com Washoe. A escolha por uma língua de sinais se baseou nos 

fracassos das tentativas anteriores de ensinar uma língua áudio-oral a membros 

dessa espécie. Isso porque seu aparato fonatório é bastante distinto e impede a 

pronúncia de determinados fonemas. Fouts acredita que erroneamente “muitos 

antropólogos alegaram que os chimpanzés criados em regime de maternidade postiça 

cruzada provaram que os humanos estão acima e separados dos primatas por causa 

de nossa singular e inata capacidade de termos uma linguagem” (1998: 37). 

 Para Ingold (1993), o uso e a produção de ferramentas têm papel central na 

discussão da evolução da inteligência humana. Representa a própria garantia da 

                                                        
1O autor cita que o Homo Erectus era capaz de repetir um padrão estabelecido, mas não conseguia 
conceituá-lo antes de sua realização; já o Homo Sapiens tinha a habilidade da instrução verbal, o que 
permitia o ensino de geração para geração. E foi no período Alto Paleolítico que diferentes técnicas de 
produção de ferramentas foram criadas. 
2 “Nós podemos, é claro, descrever como ‘inteligente’ um animal cujas ações manifestam uma certa 
sensibilidade e capacidade de resposta às nuances de suas relações com os componentes de seu 
ambiente.” (Tradução livre). 



espécie. A mesma é responsável não só pela manutenção de relações com outros 

indivíduos do grupo, mas também requer uma habilidade considerável, pois além de 

pensarmos em nossas ações, precisamos antever a percepção/reação dos outros 

frente a elas. 

“But it is quite another thing to attribute that quality to the 
operation of a cognitive device, and ‘intelligence’, which is 
somehow inside3 the animal and which, from this privileged site, 
processes the data of perception and pulls the strings of action. 
Indeed it makes no more sense to speak of cognition as the 
functioning of such a device than it does to speak of locomotion 
as the product of an internal motor mechanism analogous to the 
engine of a car.”4 (Ingold, 1993: 431) 

 

 Para ele, o pensamento ocidental permite a detenção entre “intelecto” 

(propriedade da mente) e “comportamento” (execução do corpo). Assim, através da 

apropriação da língua estabelece-se uma diferença intelectual dos humanos: a 

capacidade de explorar experiências passadas e construir possibilidades futuras. 

Em resumo, um objeto se torna uma ferramenta quando passa por técnicas, 

que são habilidades dos sujeitos. Essas ferramentas têm impacto sobre as matérias-

primas: a intenção conduz a ação. As ferramentas moderam as relações dos sujeitos 

com o mundo que os cerca. A linguagem, como uma ferramenta, só adquire sentido 

se houver uma intenção do falante, num determinado contexto de produção. 

Os trabalhos desenvolvidos por Lev Semionovich Vygotsky em muito 

corroboram as asserções de Ingold a esse respeito. Sem dúvida, seus estudos 

implicaram a reformulação de muitas idéias em diferentes disciplinas. Vygotsky (1987) 

formula que as capacidades humanas para o pensamento e a linguagem parecem 

entidades idênticas, quando são – na verdade – dois processos independentes e com 

curvas de desenvolvimentos disjuntas, mas que convergem para uma mesma 

trajetória em certo momento. Para chegar a essa conclusão, ele se baseou nos 

estudos com chimpanzés realizados por muitos antropólogos e cientistas5. 

                                                        
3 Grifo do autor. 
4  “Mas isso é outra coisa completamente diferente de atribuir essa qualidade à operação de um 
dispositivo cognitivo, ‘inteligência’, que é alguma coisa dentro do animal e que, a partir deste local 
privilegiado, processa os dados da percepção e impulsiona à ação. Na verdade, não faz mais sentido 
falar de cognição como o funcionamento de tal dispositivo que ele utiliza para explicar a locomoção 
como o produto de uma área motora interna semelhante ao motor de um carro.” (Tradução livre) 
5 Algumas de suas conclusões são as de que o “pensamento e a fala têm raízes genéticas diferentes; 
as duas funções se desenvolvem ao longo de trajetórias diferentes e independentes; não há qualquer 
relação clara e constante entre elas; os antropóides apresentam um intelecto um tanto parecido com o 
do homem, em certos aspectos (o uso embrionário de instrumentos), e uma linguagem bastante 



 Ainda de acordo com esse autor, para os macacos antropóides a fala gestual 

que utilizam estava ligada apenas à expressão de emoções, faltando qualquer indício 

de concepção ou representação interna. Outra característica parece estar no fato de 

que esses animais só conseguem solucionar problemas se todos os dados referentes 

à resolução do mesmo estiverem frente ao seu campo visual. 

 Ao reproduzir esse experimento com crianças, os resultados foram 

semelhantes. As duas funções da fala – social e de comunicação de estados 

emocionais – já podem ser observadas no primeiro ano de vida da criança. Por volta 

de seu dois anos, a fala e o pensamento se unem, dando origem a uma nova forma 

de comportamento. 

 Desse modo, apesar de em épocas e campos distintos – ou talvez nem tão 

distintos assim – Ingold e Vygotsky parecem partilhar pontos de vista bastante 

semelhantes. Para Ingold, a fala é um instrumento versátil e expressivo enquanto o 

gestual tem o intuito de apresentar e/ou mostrar os sentidos do que é dito ao público. 

Para ele, os sinais usados pelos primatas podem atingir o status de palavras ao 

passarem por um processo de descontextualização. Para ele todo ato comunicacional 

se dá em um contexto que envolve tanto quem fala quanto quem ouve. Mas todo esse 

processo só é passível de ocorrência em um dado contexto ambiental. 

 

As línguas de sinais 
 

Cresce nos últimos anos o número de pesquisas em torno dos processos 

psicológicos e linguísticos das pessoas surdas. As primeiras pesquisas, com destaque 

para as de Willian Stockoe e Ursula Bellugi (respectivamente lingüista e psicóloga 

americanos), orientaram-se no sentido de assegurar às línguas de sinais um status 

linguístico e apontar para o seu papel decisivo na educação de surdos. Em 1965, 

surge a primeira edição do Dictionary of American Sign Language, considerado o 

primeiro dicionário de língua de sinais editado no mundo. 

Trabalhos posteriores têm abordado questões mais específicas centradas nos 

processos gramaticais, na utilização dos classificadores – espécie de morfemas que 

                                                        
semelhante à do homem, em aspectos totalmente diferentes (o aspecto fonético da sua fala, sua função 
de descarga emocional, o início de uma função social); a estreita correspondência entre o pensamento 
e a fala, característica do homem, não existe nos antropóides; na filogenia do pensamento e da fala, 
pode-se distinguir claramente uma fase pré-linguística no desenvolvimento do pensamento e uma fase 
pré-intelectual no desenvolvimento da fala.” (Vygotsky, 1987: 36). 



existem tanto nas línguas de modalidade gestual-visual6 como na áudio-oral7 – como 

marcas sintáticas. É, entretanto, necessário observar que os estudos sobre as 

gramáticas das línguas de sinais é ainda recente e carece de um sistema de notação 

linguística que consiga apreender a dinâmica e a tridimensionalidade presentes nessa 

modalidade linguística. Essa característica é fornecida pelos três parâmetros que 

acompanham a produção de um sinal: a configuração das mãos, o movimento das 

mãos e o ponto de articulação. Existem ainda outros parâmetros considerados como 

elementos menores, que também vêm sendo estudados (Brito, 1993). 

 É oportuno esclarecer que a língua de sinais, como outros sistemas linguísticos, 

não é universal, homogênea ou igual em todos os países. Uma constatação desse 

fato pode ser encontrada, por exemplo, na comparação entre os dicionários americano 

e britânico de língua de sinais. E mesmo em um país, tal como as línguas de 

modalidade áudio-oral, as línguas de sinais (ou de modalidade gestual-visual) 

apresentam variações dialetais entre os usuários de diferentes regiões geográficas. 

Também as línguas, ou melhor, um número considerável delas, exibem duas 

formas de comunicabilidade: uma forma falada e outra escrita. As formas faladas 

foram, como observaram os pesquisadores, as primeiras a se desenvolver e a surgir 

entre os grupos sociais humanos. Só depois de muito tempo surgiram formas escritas 

para algumas línguas. Entretanto, ainda que se trate de duas possibilidades de 

expressão de um mesmo código linguístico, isso não significa que ambos mantenham 

uma relação de reciprocidade. Há autores que sublinham o contraste entre a “língua 

escrita” e “língua falada”, de modo a demarcar diferenças significativas entre ambas 

(François Bresson, 1996, Peter Burke, 1995). 

Atualmente muitas são as línguas de sinais que vêm sendo sistematicamente 

estudadas. Dentre elas podemos citar a ASL (American Sign Language), a LFS 

(Langue Française des Signes), a BSL (Britanic Sign Language), a LPS (Língua 

Portuguesa de Sinais), e a própria LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Segundo 

Skliar (1997), a ASL é a terceira língua de maior uso nos Estados Unidos. 

A Universidade de Bristol, sob a coordenação do psicólogo Jim Kyle, mantém 

um programa de estudos sobre a língua de sinais britânica e cursos regulares para 

                                                        
6 Modalidade de língua que utiliza o canal visual na recepção e a expressão facial e a configuração do 
movimento das mãos em relação ao corpo, na emissão da mensagem. 
7 Modalidade de língua que usa o canal auditivo na recepção e o aparelho fonador para a articulação 
dos sons da fala. 



formação de intérpretes BSL/Inglês. No Brasil, Lucinda Ferreira Brito, lingüista e 

pesquisadora da UFRJ, em resenha do livro Aboriginal Sign Languages of the 

Americas and Australia, editado em dois volumes, em 1978, por Jean Umiker-Sebeok 

e Thomas A. Semeok, possibilita um pequeno acesso a trabalhos realizados sobre 

alguns diferentes tipos de “linguagens dos sinais”. O primeiro volume faz referência 

aos trabalhos de Garrick Mallery, estudioso da LSP (Linguagem dos Sinais das 

Planícies), sistema de comunicação usado entre as tribos aborígenes, até 

aproximadamente o século XIX. No segundo volume são apresentados trabalhos 

posteriores, baseados nos textos de Mallery que datam de 1882. 
É oportuno apontar que Mallery, já naquela data, afirmava a diferença entre o sistema de sinal 

usado entre os índios aborígenes e o usado entre os surdos. Para ele, “a língua de sinais dos surdos, 

embora não precisamente equivalente a línguas faladas, está mais próxima dos sistemas orais que a 

LSP”8 (Brito citada em Spring, 1985: 225). E acrescenta que a “LSP é mais uma pantomima que um 

sistema de sinais convencionalizados, mas como todas as línguas de sinais, é ‘superior’ à língua oral, 

porque é uma arte”9 (Spring, 1985: 225). O volume II da obra citada menciona, inclusive, um resumo 

dos estudos sobre as duas línguas de sinais usadas por surdos no Brasil. 

Estes estudos realizados por Brito (1990), apontam para a existência, em nosso país, de duas 

línguas de sinais: a LIBRAS e a LSKB (Língua de Sinais Brasileira Kaapor), usada por surdos e ouvintes 

da etnia indígena Urubu-Kaapor10, habitantes da Floresta Amazônica, no Estado do Maranhão. Ambas, 

segundo a autora, apresentam diferenças não só quanto às suas estruturas gramaticais, mas também 

quanto à situação sociolinguística que geram. Para a autora, 

 

“a LSCB11 , em contato com a língua portuguesa, cria uma 
situação de bilingüismo diglóssico, ainda que parcial, para os 
surdos.  Entre os Urubu-Kaapor, ao contrário, os surdos são 
monolingües, isto é, aprendem apenas a LSKB.  São os 
ouvintes que, diante da surdez de pessoas de sua comunidade, 
aprendem a língua dos sinais para se comunicarem com elas. 
A comunidade indígena Urubu-Kaapor parece ter encontrado, 
sem muita dificuldade, a solução para a integração social de 
seus surdos.” (1990: 23) 

                                                        
8 “(...) the deaf sign languages, while not exactly equivalent to spoken languages, are closer to oral 
systems than PLS [Plains Sign Language].” 
9 “PSL is more pantomime than a system of conventionalized signs, but like all sign languages, it is 
‘superior’ (1882: 426) to oral language, because it is art.” 
10 Segundo Vânia Reis (1992) a designação “Urubu” refere-se à denominação recebida por essa tribo 
daqueles que não são índios, enquanto “Kaapor” vem a ser a autodenominação da tribo propriamente. 
11  LSCB (Língua de Sinais dos Centros Urbanos) foi a terminologia adotada pela pesquisadora 
brasileira por julgar que desse modo estaria não só seguindo a convenção usada internacionalmente 
nas abreviações das línguas de sinais, como também para estabelecer distinção entre esta e a LSKB. 
Mas, no Congresso Internacional de Bilingüismo para Surdos, realizado em 1991, no Rio de Janeiro, 
após uma inflamada e pública discussão com representantes das comunidades de surdos, essa 
designação foi substituída, definitivamente, por LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). 



 

 Para Brito, toda língua deve ser respeitada enquanto tal e segundo suas 

próprias regras de construção e realização. As línguas de sinais são tão ricas quanto 

qualquer outra e podem expressar qualquer tipo de pensamento ou sentimento (Brito, 

1985). Por ser facilmente aprendida pelo surdo, o uso da língua de sinais na escola 

pelo professor evita atrasos desnecessários no cumprimento do currículo escolar. Por 

meio dela, o professor pode realizar efetivamente seu papel pedagógico deixando ao 

fonoaudiólogo (ou logoterapeuta) a função de trabalhar a vocalização dos sons da 

língua áudio-oral. A autora partilha com outros autores – como Bouvet (1990: 09), 

considerar que “a língua de sinais é mais do que um simples instrumento de 

comunicação (...) é uma língua em seu legítimo direito”, e Padden (citada em Sacks, 

1990: 169), “quando os Surdos12 discutem sua surdez, usam termos profundamente 

relacionados com sua língua, seu passado e sua comunidade” – da idéia de que a 

língua de sinais é um “símbolo por excelência da surdez”. 

 

A constituição do território linguístico dos surdos brasileiros 
 

O Senado brasileiro aprovou a Lei 131/9613 que regulamenta a LIBRAS em 

todo território nacional e no Plenário da Câmara dos Deputados, para onde seguiu a 

deliberação do Senado, a lei passou a ser designada como Projeto de Lei no 

4857/9814. Esse projeto de lei determina 

 

“ao poder público e às empresas concessionárias de seus 
serviços que adotem medidas para a institucionalização do uso 
da LIBRAS, entre as quais, a inclusão do ensino dessa 
modalidade de linguagem no currículo dos cursos de formação 
em Educação Especial, Fonoaudiologia e Magistério, federais, 
estaduais e municipais.” 

 

Alguns municípios se anteciparam e mantém leis que reconhecem a LIBRAS 

como a língua oficial dos surdos brasileiros. Alguns exemplos são os municípios de 

                                                        
12 O autor usa as iniciais maiúsculas em respeito à forma como os surdos americanos ressaltam o que 
denominam como a “cultura de surdos”, enquanto o ‘s’ minúsculo é usado em referência à perda 
auditiva. 
13 A Lei no 131/96 é de autoria da senadora Benedita da Silva (Revista da FENEIS, 1999, p. 24). 
14 O Projeto de Lei é de autoria do deputado Glycon Terra Pinto que se baseou na Lei nº131/96 ao 
confeccionar o projeto. 



Esteio (Lei Municipal no 2806/98); Gravataí (Lei Municipal no 1251/98); Porto Alegre 

(Lei Municipal no 7857/96). Em Alagoas, primeiro estado do nordeste a reconhecer a 

LIBRAS, o Projeto de Lei no 6.060 foi sancionado pela Assembléia Legislativa em 15 

setembro de 1998 (Revista da FENEIS, 1999: 24). 

O Laboratório de Neuropsicologia e Linguística da USP (Universidade de São 

Paulo), em parceria com o MEC (Ministério da Educação e Cultura) e a FENEIS 

(Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos), disponibilizou no 

mercado a primeira edição impressa do Dicionário de LIBRAS. Com cerca de 3.000 

sinais, usados nas diversas regiões do país, o dicionário é ilustrado com seqüências 

de desenhos para auxiliar a compreensão do significado e dos movimentos que 

compõem cada sinal. De acordo com os militantes da área – Strobel (2008), Campello 

(2008), Perlin (2001), Marques (2008), Skliar (1997) – esse foi mais um passo na 

direção do reconhecimento do status linguístico da LIBRAS. 

 

 
Ato público ocorrido em 2007 contra o desrespeito às línguas de sinais 

e o fechamento das escolas especiais para surdos15 

 

José Guilherme Cantor Magnani, em sua breve aproximação com esse grupo 

social, admite haver necessidade de recortes etnográficos que consigam dar conta 

desse campo de estudo tão amplo e cujas indagações ainda são inúmeras. Em seu 

trabalho etnográfico intitulado “Vai ter música?”: para uma antropologia das festas 

juninas de surdos na cidade de São Paulo, ele afirma que: 

                                                        
15 Ver http://blogvozesdosilencio.blogspot.com/2007_11_01_archive.html. 



 

“Essa incursão a campo realmente mostrou, de forma viva e 
convincente, a existência de um segmento diferenciado e a 
presença de um mecanismo particular de elaboração simbólica 
e comunicação. Uma questão a aprofundar é:qual o estatuto do 
que é, nesse meio, denominado ‘cultura surda’ e desse 
instrumento de comunicação, a língua de sinais? Qual é o grau 
de universalidade que apresentam e de que forma absorvem 
traços, marcas, expressões ligados a círculos de socialização 
específicos?” (Magnani, 2007: 18-19) 

 

Além do desafio enfrentado por não dominar a LIBRAS, Magnani indaga sobre 

o insistente uso pelos surdos – particularmente as lideranças de surdos – de termos 

como “cultura”, “identidade” e “comunidade”. Tal fato o levou a propor o uso do termo 

“circuito” em substituição ao de “comunidade”. Para ele, a categoria “circuito” é mais 

apropriada na descrição do “campo por onde os surdos circulam e mantêm seus 

contatos mais significativos do que a definição habitual de comunidade, seja a 

genérica, seja a que supõe alguma forma de adscrição territorial mais delimitada” 

(2007: 09). 

Aliás, como já denunciado por muitos – um dos grandes méritos dessa reflexão 

– outros conceitos apresentam certo desgaste e parecem deixar de oferecer um modo 

de entendimento para questões que se colocam no âmbito da vida em socialidade. O 

próprio Magnani afirma: 

 
“Essas tentativas de definição do conceito de cultura, 
entretanto, tal como ocorria com o de comunidade, apenas 
tangenciam a discussão que é feita no campo da antropologia: 
não vão além de um nível descritivo, pragmático. E, da mesma 
forma como foi mostrado a respeito da dicotomia 
comunidade/sociedade, o conceito de cultura, na antropologia, 
costuma vir acompanhado de outro termo, compondo o par 
natureza versus cultura.” (Magnani, 2007: 18-19) 

 

 Para muitos autores – dentro e fora da antropologia – conceitos como os de 

comunidade, cultura, identidade e outros apresentam sérios problemas quanto á 

possibilidade de explicar as diferentes formas da socialidade humana se expressar. 

Dentre os estudos produzidos em relação aos surdos/surdez, há razoável insistência 

no uso desses termos até mesmo, cremos, como forma de demarcação territorial. 

Assim, a idéia de território – aqui concebido como um lugar em torno do qual 

relações de poder se estabelecem – resulta de ações e vem a ser o local onde os 



encontros se materializam, dando forma a novas  formas de conexões. Esse território 

pode ser a casa, a associação, a escola, a rua... 

Para Claude Raffestin, não podemos pensar território como algo que é anterior 

à constituição do espaço geográfico que, por sua vez, sempre engendra um caráter 

político, já que o território resulta da ação do ator social. Para o autor, território é 

definido como 

 

“(...) um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e 
informação, e que, por conseqüência, revela relações marcadas 
pelo poder. (...) o território se apóia no espaço, mas não é o 
espaço. É uma produção a partir do espaço. Ora, a produção, 
por causa de todas as relações que envolve, se inscreve num 
campo de poder (...)” (Raffestin, 1993: 144) 

 

 Desse modo, o autor ressalta que apesar de poder e território serem categorias 

distintas, estas mantém entre si uma relação intrínseca no interior da qual pessoas ou 

grupos vão, por meio de suas práticas, “mapear” o espaço de produção social a partir 

de relações de força. 

 Pode-se perceber o imbricamento dessas categorias – espaço geográfico, 

território e poder – na produção de múltiplas subjetividades do mesmo modo que a 

própria idéia de identidade – ou múltiplas identidades – ganha fôlego neste conjunto. 

 Entre os surdos que se organizam em torno da militância ou mesmo aqueles 

que somente freqüentam os espaços urbanos, fragmentados pelas mais diversas 

“tribos”, podemos observar um forte discurso em torno da categoria “identidade”, como 

uma espécie de profundo sentimento de alteridade. 

Dentre os autores que têm a língua como um de seus focos, Pierre Bourdieu 

foi um dos que apontaram profunda e sistematicamente as relações entre a língua e 

as condições sociais de sua utilização nas situações de interação social. Para ele, a 

“fala” – ou sinal, nesse caso – é representante das condições de existência de um 

grupo, um elemento complexo que revela categorias estruturais, sistemas de valores, 

normas e símbolos e possibilita a transmissão das representações de determinados 

grupos, em condições históricas, socioeconômicas e culturais específicas. Por isso, 

“nunca aprendemos a linguagem sem aprender ao mesmo tempo16 as condições de 

                                                        
16 Grifo do autor. 



aceitabilidade dessa linguagem17” (Bourdieu, 1983: 77). Bourdieu, em outro texto 

escrito com Jean Claude Passeron, completa afirmando que: 

“O valor social dos diferentes códigos linguísticos disponíveis numa 
sociedade dada e num momento dado (isto é, sua rentabilidade 
econômica e simbólica), depende sempre da distância que os 
separa da norma linguística que a Escola consegue impor na 
definição dos critérios socialmente reconhecidos de ‘correção’ 
linguística.” (Bourdieu & Passeron, 1982: 128) 

 

Ao focalizar as condições sociais concretas de instauração da comunicação, 

consideradas por ele como essenciais e mesmo determinantes do uso de um sistema 

linguístico pelas pessoas, Bourdieu ressalta que a língua – por ele considerada como 

“capital cultural”18 – mantém, no interior do grupo, uma relação de “força simbólica” 

determinada pela estrutura do grupo social em que ocorre esta comunicação, ou 

melhor, pelas relações que existem entre seus membros (Bourdieu, 1989). 

Dessa forma, as relações de comunicação linguística, por se caracterizarem 

por essa “força simbólica”, apontam para os possíveis motivos que conduzem alguns 

falantes ao exercício de poder, maior ou menor, sobre os outros, na interação verbal 

e, portanto, social. Deriva daí, o fato de que determinados produtos linguísticos 

recebem mais valor que outros. 

Entendermos como vital o debate sobre a legitimação da(s) língua(s) de 

sina(is), uma vez que, como aponta Bourdieu, as sociedades humanas são compostas 

por “condições econômicas e sociais de aquisição da competência legítima e da 

constituição do mercado onde se estabelece e se impõe esta definição do legítimo e 

do ilegítimo” (1996: 30). A língua, qual seja, é um instrumento com condições de 

barganha social. Tem poder de hierarquizar relações sociais. 

 

“A estrutura da relação de produção linguística depende da relação 
simbólica entre dois locutores, isto é, da importância de seu capital 
de autoridade (que não é redutível ao capital propriamente 
linguístico): a competência é também, portanto a capacidade de se 
fazer escutar. A língua não é somente um instrumento de 
comunicação ou mesmo de conhecimento, mas um instrumento de 
poder. Não procuramos somente ser compreendidos, mas também 
obedecidos, acreditados, respeitados... os que falam consideram 

                                                        
17 Para o autor, uma língua(gem) é legítima quando possui formas fonológicas e sintáticas legítimas, 
fornecidas pelos critérios habituais da gramaticalidade (1983: 82). 
18 Que na teoria bourdieusiana é representado por um sistema simbólico assim como a arte e a religião 
(Bourdieu, 1989: 8). 



os que escutam dignos de escutar e os que escutam consideram 
os que falam dignos de falar.” (Bourdieu, 1996:160-161). 

 

 Nesse ponto – a língua como instrumento de poder nas relações sociais – 

podemos observar a aproximação de Bourdieu e Raffestin. Em ambos a língua é uma 

ferramenta, um instrumento não só de trocas, mas de marcação de territórios. Em 

meio ao confronto entre os surdos e ouvintes, a língua sempre foi objeto de disputa. 

De um lado, os ouvintes – aqui me atrevo a falar de um modo mais geral – sempre 

entenderam as línguas áudio-orais como a que possibilitaria a inclusão social dos 

surdos. E isso, de certo modo, é um discurso ainda “comprado” por muitos surdos 

oralizados. Em contrapartida, os surdos sinalizadores entendiam tal submissão como 

uma forma de negação da surdez e, conseqüentemente, de si próprios. Entretanto, 

vale ressaltar que, como qualquer bem cultural e econômico, entre os surdos – 

oralizados ou sinalizadores – a língua (ou as línguas) também são parte da permuta. 

Existem várias querelas nesse território linguístico e a oficialização da LIBRAS está 

muito longe de minimizar esse fenômeno em meio às “comunidades de surdos”. Se é 

que se pode falar que essa disputa seja algo a se superar quando se trata da 

comunicação humana. 
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