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Resumo: Os surdos ainda têm muito a nos dizer sobre suas práticas, sua modalidade de

língua,  suas  crenças,  valores  e  formas  de  organização.  Esse  trabalho  pretende

apresentar um pouco desse “mundo próprio” a partir de um breve recorte etnográfico. O

mote principal foi o entendimento de como as redes de socialidade impuseram uma nova

visibilidade da surdez/surdos, instituindo e gerando novas palavras de ordem e linhas de

fuga em meio ao movimento social dos surdos brasileiros, que emergiu com força a partir

do  final  dos anos 90,  produzindo novos processos de minorização,  de  subjetividades

atravessadas pelo emprego e a valorização da ideia de uma identidade/cultura/povo surdo

como marca de um território que pretende – a partir da diferença marcada principalmente

pelo uso da língua de sinais – alcançar a tão almejada acessibilidade aos bens culturais

de uma sociedade em caráter  de  equidade.  Como fruto  de  uma rede de socialidade

crescente, a WFD (World Federation on the Deaf) propõe o Dia Nacional do Surdo. O

objetivo declarado pela diretoria das instituições filiadas à WFD é que a consolidação de

uma data de celebração construa uma memória na sociedade majoritária – de ouvintes –

que  incorpore  os  surdos.  É  importante  ressaltar  que  para  muitos  surdos  um  evento

fundamental em suas vidas é o encontro – pela primeira vez – com outros surdos. Assim,

produzir novas experiências dentro das condições históricas da vida atual é apostar na

mailto:julio.assis.simoes@gmail.com
mailto:misgarcia@hotmail.com
mailto:carloseduardohenning@gmail.com
mailto:ernesto.meccia@gmail.com


emergência de subjetividades que causem rupturas em diversos pontos da rede de poder

forjada pelos marcadores sociais.

Palavras-Chave: Surdo, Dia Nacional do Surdo, marcadores sociais, movimento social.

Resumen: Las personas sordas aún tienen mucho que decirnos acerca de sus prácticas,

su modo de idioma,  sus creencias, valores y formas de organización.  Este trabajo tiene

como objetivo presentar un breve "mundo propio" de un breve trabajo etnográfico. El tema

principal fue la comprensión de cómo las redes de sociabilidad impusieron una nueva

visibilidad de sordera/sordos, estableció y crió nuevas consignas de orden y líneas de

fuga en medio del movimiento social de las personas sordas de Brasil, que surgió  con

fuerza  desde el  final  de 90,  que  produz nuevos  procesos  de minorización,  de

subjetividades atravesadas  por el  empleo y  la  apreciación de  la  idea  de una

identidad/cultura/pueblo sordo como una marca de un territorio que desee -  desde la

diferencia marcada especialmente cuando se utiliza el lenguaje de signos - el logro de la

accesibilidad anhelada a los bienes culturales de una sociedad de carácter de equidad.

Como resultado de una red cada vez mayor de sociabilidad, la WFD (World Federation on

the Deaf) propone el Día Nacional de Sordos. El objetivo declarado por la junta directiva

de las instituciones  afiliadas  a la  WFD es  que  la  consolidación  de una  fecha  de

celebración construa una memoria en la sociedad mayoritaria - oyentes - que incorpora

los sordos. Es importante destacar que, para muchos sordos un acontecimiento clave en

sus vidas es la  reunión -  la primera vez - con otros sordos.  Produciendo así nuevas

experiencias dentro de las condiciones históricas de la  vida presente es apostar  a la

emergencia de subjetividades que causan roturas en varias partes de la rede del poder

forjada por los marcadores sociales.

Palabras Clave: Sordo, Día Nacional de Sordos, marcadores sociales, movimiento social.

Breve contexto introdutório

Como fruto do movimento internacional, os surdos vêm criando uma marca-símbolo

dessa luta.  Estranhamente,  para mim, é a mesma usada pelo movimento mundial  de

combate ao HIV/AIDS, só que na cor azul. Indagando sobre os motivos de tal escolha

ouvi respostas como: “Essa é melhor do que a orelha com uma tarja de negação”, “Foi



uma escolha da WFD1 e temos que respeitar”, “A fitinha azul faz com que a sociedade nos

veja de modo mais positivo e não como coitadinhos que não podem ouvir”.

Marca Internacional da Luta pelos Direitos das Pessoas Surdas

Embora uma marcador social não necessariamente precise ser físico, penso ser

necessário quando tratamos de temas como o movimento social, levar em consideração o

fato de que a criação de “marcas” – que podem ser até mesmo entendidas como palavras

de ordem – faz parte da necessidade de dar certa visibilidade ao grupo social minoritário,

no sentido atribuído por Guattari e Rolnik, e a partir daí forjar novas possibilidades de

subjetivações:

“Os  processos  de  marginalização  atravessam  o  conjunto  da
sociedade. De suas formas terminais (prisões, manicômios, campos
de  concentração,  etc.)  às  formas  mais  modernistas  (o
esquadrinhamento  social),  esses  processos  desembocam  numa
mesma visão de miséria, de desespero, de abandono à fatalidade.
Mas esse é penas um dos lados do que estamos vivendo. Um outro
lado  é  o  que  faz  a  qualidade,  a  mensagem e  a  promessa  das
minorias:  elas  representam não só  os  pólos  de resistência,  mas
potencialidades de processos de transformação, suscetíveis, numa
etapa  ou  outra,  de  serem  retomados  por  setores  inteiros  das
massas (…)” (1999: 75)

As  fitas,  usadas  por  diferentes  grupos  minoritários,  parecem  se  incluir  nessa

situação  de  busca  por  uma  positividade  frente  à  marginalização  que  as  sociedades

modernas continuam a imputar a diferentes grupos sociais.

1  World Federation of the Deaf.



No  entanto,  persiste  a  minha  estranheza  pela  crescente  adesão  ao  uso  das

fitinhas. Por certo devido ao fato de que por décadas a militância de surdos vem tentando

se afastar da idéia de que “surdez não é doença”. Os membros da militância parecem não

se  dar  conta  de  que  o  uso  das  referidas  fitinhas  nasceu  a  partir  da  AIDS,  sendo

posteriormente adotada por outros grupos em suas reivindicações. Em muitos deles é

bastante  evidente  o  vínculo  com  a  questão  da  doença  –  caso  da  própria  AIDS,  da

Síndrome  de  Down  e  do  autismo  –  o  que  torna  o  fato  ainda  mais  curioso.  Mas  a

justificativa entre os membros da militância de surdos, embora não haja obviamente um

consenso, é que a mesma se trata de uma determinação e/ou disseminação da própria

WFD.

Também como fruto da parceria e vínculo formal entre diferentes instituições de

surdos com a WFD, a cada ano cresce a mobilização em torno do Dia Nacional do Surdo.

O objetivo declarado pela diretoria das instituições as quais tive acesso é que com a

consolidação de uma data de celebração, a “memória” da sociedade passe a incorporar

“esses” excluídos. A WFD celebra a data no dia 30 de setembro. No Brasil, no entanto, foi

escolhido  o  dia  26  de  setembro  de  modo  a  provocar  certo  emparelhamento  com  a

instituição que carrega muito da história dos surdos no país: o INES (Instituto Nacional de

Educação de Surdos).

Em meio à passeata de Surdos...

Outro  acontecimento  nos  últimos  anos  vem  marcando  uma  nova  configuração

social em meio aos surdos e ouvintes é o recente – e ainda modesto – acesso à internet

pelos surdos. A troca de emails, a criação de blogs, as conversas através de chats, e toda

uma série de novos vocábulos usados nesse espaço virtual, têm facilitado a transferência

rápida de informações e a comunicação entre os mesmos.



Em meu correio  eletrônico  se  destaca  cada  vez  mais  o  número  de  emails de

pessoas surdas. Dentre os que são de ordem pessoal, há cada vez mais a divulgação de

eventos relacionados ao grupo. Em 2009, Luciane Rodrigues, pedagoga e professora de

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais)2, convocava a todos para uma manifestação do Dia

do Surdo. O ponto de encontro seria na Avenida Atlântica, altura do Leme, no Rio de

Janeiro.  Mas  onde  propriamente?  Bem,  nesse  caso  seria  só  olhar  ao  redor  e  ver  o

movimento de mãos bailando no ar para saber o ponto exato de encontro.

Assim, atendendo ao chamado, às 9 horas cheguei  ao Leme e comecei  minha

andança pela multidão que se aglomerava por diferentes motivos. Por ser um domingo,

dia em que a orla carioca fica repleta de pessoas que passeiam, praticam atividades

desportivas, banham-se ao sol, conversam sentadas em quiosques à beira mar, enquanto

outros trabalham – vendem pipas, bonés e bronzeadores – o leitor pode imaginar o que

me esperava em meio a toda sorte de atividades coletivas que acontecem nesse dia. Para

comprometer ainda mais a efusão de pessoas, aquele também era o último dia oficial de

propaganda eleitoral, pois se tratava de um ano de eleições municipais em nosso país.

Portanto, entre os transeuntes, surdos e ouvintes, espalhavam-se candidatos a cargos

públicos e sua “trupe”, a distribuir santinhos e apertos de mão.

2  A LIBRAS é a língua oficial do surdo brasileiro desde sua regulamentação pelo Decreto 5.626/2005.



Após chegar à Avenida Atlântica me pus em direção ao Leme. Logo avistei  as

primeiras mãos em movimentos rápidos e agitados. Lá estavam eles, os Surdos. Ao me

aproximar fui revendo aqueles que não via fazia tempo. Na verdade, esse foi para mim

um dia de muitos reencontros. Lá estavam Alexandre “Hulk” – apelido que carrega pela

semelhança com o personagem dos quadrinhos3 – Alexandre Luiz 964, Luciana, Ronise,

Cristina, Thelmo, Sônia, Fernando, Patrícia, Guilherme, Silas, Sandra, Marlene e muitos

outros velhos amigos e conhecidos.

O número de surdos crescia e se iniciava a organização do trajeto que faríamos.

Por  volta  das  10:30h  começamos  a  caminhar  em  direção  ao  Posto  6.  No  meio  do

percurso,  surdos  e  ouvintes  retardatários  se  juntavam  ao  grupo.  Ora  “calados”,  ora

“entoando”  e  sinalizando  palavras  de  ordem  como  “Deficientes  não!  Surdos!”  ou

“Queremos respeito à LIBRAS”, todos caminhavam empolgadamente.

3  Curiosamente, quando o personagem dos quadrinhos ganhou uma série de TV, o ator que interpretou o
Hulk, foi o fisiculturista Lou Ferrigno, deficiente auditivo (que possuía apenas 20% de audição).

4  É muito comum que os surdos brasileiros carreguem sinais – forma de nominação pessoal em LIBRAS 
– com números em função de sua matrícula no INES.



Fernando Gabeira, em meio à passeata de Surdos na Av. Atlântica, em Copacabana – RJ5

Sempre  que  encontrávamos  com  as  passeatas  de  candidatos  a  vereadores  e

prefeitos,  os  organizadores  surdos  da  passeata  solicitavam  a  todos  que  não  nos

misturássemos – algo quase impossível! – a fim de que esses candidatos não tirassem

proveito  do  movimento  dos  surdos.  Quando  isso  se  tornava  impossível,  esses  eram

lembrados da ausência de tradutores/intérpretes LIBRAS-Português em suas campanhas

eleitorais  tanto  via  televisão,  quanto  em  comícios  e  carreatas.  A maioria  dava  uma

desculpa e solicitava um encontro com um representante dos surdos em um momento

mais oportuno. Assim, “saíam de fininho”.

Já  na  altura  do  Posto  6,  encontramos  com  uma  pequena  caminhonete  que

acompanharia a passeata até o fim. Equipada com aparelho de som, Ronise – surda

oralizada e fluente na LIBRAS e na Língua Portuguesa – seguia expondo à população as

demandas  da  comunidade  de  surdos.  Ao  seu  lado,  em  cima  da  caminhonete,  uma

intérprete traduzia para a LIBRAS o que Ronise dizia na língua portuguesa. Pareceu-me

algo  contraditório.  Não  deveria  ser  ela,  como  surda,  a  falar  aos  surdos  em LIBRAS

enquanto  a  intérprete,  ouvinte,  traduziria  para  a  língua  portuguesa?  Essas  aparentes

contradições tornam instigante a pesquisa junto ao grupo. Tal fato nos remete ao que

sempre é lembrado por Strathern:

“A maneira pela qual os grupos confer[em] o  status de membro a
seus participantes pod[e] ser ambíguo, mas ao mesmo tempo não
acontec[e]  no  que  toca  à  sua  união  na  defesa  de  interesses  e
autopromoção.  O  foco  sobre  o  seu  caráter  linear  ou  não-linear
assum[e], como ponto pacífico, que esses grupos se apresenta[m]

5  Ver http://gabeira.com/gabeira43/?tag=campanha.
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aos  observadores  como  entidades  políticas  organizadas.”  (2006:
90-91)

Assim,  passado  algum  tempo  a  situação  se  inverteu:  ouvintes-militantes

começaram a entoar palavras de ordem e apresentar as demandas do grupo. Comecei

então a ouvir frases como “Os surdos apesar6 de deficientes7 podem trabalhar”, “Por eles

não poderem falar, usam uma língua de sinais que é mais fácil8 para eles”, “É o mesmo

que acontece com as pessoas normais9”. Isso começou a me “doer os ouvidos”. Percebi

que os surdos estavam alheios ou não se importavam com o “tom” das frases, até por não

percebê-los. A tradução para a LIBRAS também deixava a desejar.

Por mais que tivesse me empenhado em me comportar como mera observadora

durante a passeata, a fim de ser  apenas uma pesquisadora executando uma etapa de

pesquisa, não pude deixar de interferir nesse momento. Pensei naquele momento: não é

isso  o  que  Luciana  e  Ronise  dizem  aos  surdos  em  LIBRAS.  E  tudo  estava  sendo

traduzido em alto e bom som (sem trocadilho!) aos ouvintes que passavam. Com tato,

para não ferir o brio da tradutora/intérprete, fui até Sérgio Marmora, um dos organizadores

do evento, e disse-lhe o que acontecia. Ele mostrou-se incomodado e foi conversar com a

tradutora/intérprete. Não sem antes eu pedir-lhe discrição na interferência que faria junto

à  mesma.  Logo  em  seguida,  ela  passou  a  ser  mais  cuidadosa  e  mais  fiel  na

interpretação/versão entre  as  línguas.  Durante  esses  anos  junto  às  “comunidades de

surdos”  e  ao  trabalho  dos  intérpretes,  pude  observar  que  o  trabalho  de

tradução/interpretação se altera quando aqueles que o exercem têm conhecimento de

que alguém mais no ambiente, além deles próprios, domina a LIBRAS. A alteração tanto

pode ser positiva – tentando mostrar ao outro o quanto tem desenvoltura na LIBRAS –

como  negativa  –  quando  sente-se  avaliado  e  o  nervosismo toma conta  da  situação.

Lembrando mais uma vez Deleuze & Guattari: “(…) a linguagem é transmissão de palavra

funcionando como palavra de ordem, e não comunicação de um signo como informação”

(2005: 14).

Mas a palavra não ficava só com os organizadores. Eles chamavam principalmente

pessoas surdas,  mas também ouvintes,  para expressar  seus anseios e/ou adesão ao

movimento. A certa altura fui chamada ao microfone para proferir algo em apoio ao grupo.

Senti-me pega de surpresa e rapidamente tive que decidir como me apresentaria (todos

que eram chamados ao microfone tinham que se identificar). Escolhi dizer meu nome e,

6  Grifo nosso.
7  Grifo nosso.
8  Grifo nosso.
9  Grifo nosso.



num ímpeto, afirmar em seguida que estava ali como estudante do doutorado na UFRJ,

onde desenvolvia pesquisa a respeito da forma de organização das “comunidades de

surdos”. Passado o episódio, me perguntei por que me apresentei de tal forma. Creio que,

ainda que não me fosse claro, desejava dar mais legitimidade ao movimento ao entoar

palavras como “pesquisa”, “doutorado”, “UFRJ”. Romanticamente talvez, acreditava que

as  pessoas  ouvintes  poderiam  pensar:  “Não  se  gastaria  dinheiro  público  com  uma

pesquisa junto a esse grupo se ele não fosse importante”. Talvez fosse ingênuo pensar

dessa forma. Ou não.

De vez em quando, já no caminho de volta ao Leme, a passeata parava e surdos

poetas, dançarinos e atores faziam breves apresentações públicas. Os transeuntes que

paravam para assistir aplaudiam ao final. Lá estava também o dançarino surdo da Cia de

Carlinhos de Jesus, Cláudio Henrique Nunes Moura, o Cacau. A Cia Surda de Teatro e o

Grupo de Teatro do INES também fizeram breves apresentações. E os contadores de

histórias surdos também marcaram presença.

Claro que, como ouvinte, não pude deixar de escutar  gracinhas ditas por outros

ouvintes que passavam,  alheios ao fato  d’eu  escutar.  Coisas como “Hum, viu  aquele

surdinho como é bonitinho?”, “Deve ser bom ter vizinhos surdos, pois quando brigam não

perturbam a vizinhança” ou “Pra surdos até que eles falam muito, né?”.

Por volta das 12:30h, surdos e ouvintes começaram a se dispersar, desfazendo

pouco a pouco a passeata. Quando perguntei aos organizadores sobre a estimativa do

número de participantes, esses acreditavam estar em torno de 250 pessoas.

Surdo na passeata realizada no Centro de Curitiba-PR em 200910

10  Ver http://astilp.blogspot.com/2009/06/manisfestacao-pelo-cumprimento-da.html
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Um  líder  surdo  com  o  qual  tive  oportunidade  de  conversar,  falou-me  sobre  a

importância  das  crianças  surdas  participarem das  passeatas,  pois  ao  observarem os

surdos adultos, membros da militância, assim como os ouvintes que partilham os mesmos

anseios, elas sofrem a interferência dessas ações em sua formação-cidadã elevando sua

auto-estima. Algumas delas poderão, no futuro, se tornarem também militantes. Mas isso

– me assegurou ele – não é o principal objetivo e sim a identificação dessas crianças e

jovens surdos com seus pares. Atualmente é cada vez maior o número de crianças surdas

acompanhadas de seus familiares em passeatas de surdos.

Marcador social da diferença: a LIBRAS

A LIBRAS11 faz  parte  de  uma  modalidade  lingüística  na  qual  o  aspecto  viso-

espacial  (ou  gesto-visual)  é  o  que  a  diferencia  da  modalidade  áudio-oral  –  sistema

apoiado na fala articulada. Alguns lingüistas vêm transcrevendo a sintaxe de diferentes

línguas de sinais e um dos pioneiros foi William Stockoe que em parceria com Ursula

Bellugi,  publicaram em 1965, o  Dictionary of American Sign Language,  considerado o

primeiro dicionário de língua de sinais editado no mundo. Para eles, a analogia gesto-

língua não apresenta  dúvidas,  sendo os  elementos  gestuais  de  base designados por

“queremas”, cuja função se assemelha a dos fonemas nas línguas áudio-orais.

Como qualquer outro sistema lingüístico, as línguas de sinais diferem no mundo,

apresentando inclusive muitas variações dialetais. Mesmo nos países com uma  mesma

língua áudio-oral  oficial  – caso do Brasil  – as línguas de sinais são diferentes, o que

aponta  para  a  independência  da  produção  em  sinal em  relação  ao  sistema  oral.

Experimentos neurológicos12 revelaram ainda que a produção da língua de sinais também

é controlada pelo hemisfério esquerdo do cérebro, área considerada como a que governa

a competência lingüística daqueles que usam a língua oral.

11  De acordo com Lucinda Ferreira Brito (1990), lingüista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além
da LIBRAS existe no Brasil a LSKB (Língua de Sinais Brasileira Kaapor), usada por índios – surdos e 
ouvintes – da tribo Urubu-Kaapor, no Estado do Maranhão. Ambas, segundo a autora, apresentam 
diferenças não só quanto às suas estruturas gramaticais, mas também quanto à situação sócio-
lingüística que geram. Atualmente, Shirley Vilhalva (2012), pesquisadora surda do Mato Grosso do Sul, 
vêm trabalhando com outras etnias indígenas que possuem surdos entre seus membros.

12  Ursula Bellugi e Helen Neville demonstraram através de experimentos que o sinal pode ser “lido” mais 
acuradamente quando apresentado no campo visual direito (Sacks, 1989).



Poesia de uma aluna da Escola Municipal Especial de Ensino 
Fundamental Helen Keller, no Rio de Janeiro.13

De acordo  com Leland McCleary (2003),  quando uma pessoa surda  declara  a

sentença “Eu tenho orgulho de ser surdo” a pessoa ouvinte se sente perplexa, pois isso

faz com que sua concepção do mundo, pautada na idéia de normalidade, perca o sentido.

Para o autor, a partir dessa afirmativa o ouvinte “não pode mais achar que o surdo é um

‘coitado’, porque um coitado não tem orgulho de si mesmo. O ouvinte fica com medo. O

mundo do ouvinte começa a ficar  menos seguro,  mais complexo.  O ouvinte não tem

explicação para o orgulho do surdo ser surdo” (2003: 03). Estabelecesse um contra-senso

nesse encontro.

Finalização dessas breves reflexões

A sociedade moderna ordena e produz diferentes espaços de socialidade, forçando

muitas das vezes a uma produção racional e funcional, nem sempre compatível com os

anseios de seus membros. Daí a criação de novas subjetivações, novos territórios, novas

forças  moleculares  que  produzem  um  espaço  complexo  em  diferentes  formas  de

territorialização.  O espaço social,  assim,  longe de ser  ordenado e  homogêneo,  como

apreendido racionalmente,  apresenta-se orgânico,  mutável,  instável  e fragmentado em

13 Ver sítio http://surdohkcxbrasil.blogspot.com/2007/10/poesia-do-dia-dos-surdos.html.

http://surdohkcxbrasil.blogspot.com/2007/10/poesia-do-dia-dos-surdos.html


diferentes condições de interações humanas.

É possível entender tais questões a partir da necessidade de grupos de surdos se

territorializarem  no  espaço  das  grandes  cidades.  Assim,  pensar  uma  “cultura”,

“comunidade”,  “povo”  surdo  requer  atravessamentos  complexos,  compostos  por  um

conjunto  de  subjetividades,  ideologias  e  produtos  lingüísticos  estabelecidos  pelas

atividades  de  comunicação  na  sociedade.  E  são  essas  novas  subjetivações  que

produzem e recriam lugares de convivência, de aprendizados sobre novos-velhos ethos.

Lugares onde as potencialidades podem ser exercidas.

Para compreender em profundidade as novas transformações, para perceber as

subjetividades implicadas, moldadas em um diálogo entre o presente vivido e a tradição

clínico-médica – à qual  os surdos estiveram expostos por  séculos – representada no

discurso  das  instituições  educacionais,  das  associações  de  surdos  e  do  chamado

movimento social  dos surdos,  foi  necessário  descrever  aos “pedaços”  –  o que não é

diferente em qualquer trabalho etnográfico – o processo de formação dos modos que

caracterizam essa subjetividade capitalística.

Desse modo, tentamos nesse trabalho estabelecer uma discussão sobre algumas

características que vêm demarcando o espaço social das comunidades de surdos a partir

de  um  viés  etnográfico,  desenvolvido  no  período  de  2009  até  2011,  quando  da

emergência  dos  movimentos  de  surdos  brasileiros  por  direito  à  sua  língua,  cultura  e

identidade.  Nesse  sentido,  esse  pequeno  texto  tentou  representar  um  pouco  das

subjetivações presentes nos prós e contras que as sociedades ditas majoritárias impõem

aos chamados grupos minoritários.
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