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RESUMO

O presente trabalho investiga como se constitui a representação política em torno das
demandas e dos posicionamentos sobre o melhor modelo de educação de surdos: escola
bilíngue, especial ou inclusiva. De modo mais específico, busca-se compreender o lugar dos
próprios afetados – que se organizaram no Movimento Surdo brasileiro – na constituição
dessa representação, em relação aos outros tipos de representação política. Interessa-nos a
perspectiva processual e discursiva trazida pelas novas abordagens sobre representação, o que
acaba por vincular as questões políticas à perspectiva comunicacional. Para tanto, mapeamos
os representative claims (demandas por representação) proferidos a) em um grupo fechado de
lideranças surdas organizado no Facebook, b) em uma audiência pública realizada na
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, em dezembro de 2011, e c) no Grupo de
Trabalho sobre Educação, da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
realizada em dezembro de 2012. O objetivo foi, de modo geral, identificar o que, quem e
como se representa os discursos sobre a educação de surdos, tanto do ponto de vista das
lideranças, quanto de gestores, legisladores e outras fontes mencionadas nesse material.
Conclui-se que a) a definição do grupo de representados, bem como a autopercepção dos
afetados, os posicionamentos e as fontes de autoridade acionadas são fluidas e móveis, a
depender das audiências; b) as identidades adscritivas ou o ser surdo funcionam como fontes
de autoridades de fala para os surdos e pessoas com deficiência, c) os princípios e valores são
os mesmos para representantes de pontos de vista distintos; d) a representação dos
movimentos sociais aciona em seus proferimentos questionamentos sobre a própria
legitimidade na representação, num movimento de meta-representação.

Palavras-chave: Representação discursiva, Lutas sociais, Educação de surdos, Comunicação
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ABSTRACT
This dissertation aims at investigating political representation around demands and positions
on the discussion about the best education model for deaf people: bilingual, special or
inclusive school. Specifically, we seek to understand the place of the affected themselves organized into a social movement - in the constitution of this representation, compared to
other types of political representation. We are interested in the procedural and discursive
perspective brought by new approaches to representation, which ultimately connect political
issues to the communication perspective. Therefore, we map representative claims in three
different settings: a) a closed group of deaf leaders on Facebook; b) a public forum at the
Federal Attorney for Citizens' Rights, in December 2011; c) Group Discussion about
Education, one of the events of the National Conference of Rights for People with Disabilities
in December 2012. The goal was to identify what is represented, who is represented and how
the representation is build in discourses about education models for the deaf from the point of
view of leaders, managers, legislators and other sources mentioned in this material. We
conclude that a) the definition of the represented group, the perception of those affected, the
arguments and sources of authority are fluid and depend on the audience; b) the adscritives
identities can be used as sources of speech authority for the deaf and people with disabilities,
c) the principles and values are the same for representatives from different points of view; d)
the representation of social movements in their utterances triggers questions about the very
legitimacy in representing, in a meta-representation.
Key-word: Representative claim, Social struggles, Deaf education, Communication
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INTRODUÇÃO
A discussão sobre representação política vem sendo retomada com vigor, tanto na
teoria quanto na prática. No campo teórico, nos últimos anos tem sido concedida renovada
atenção aos estudos sobre representação política, especialmente considerando outras formas
para além da clássica representação hobbesiana dos eleitos (Saward, 2009; 2010; Urbinati,
2006; Lavalle et al 2006; Urbinati e Warren, 2008, Rehfeld, 2009). Um conjunto de
desdobramentos teóricos nessa direção tem conduzido a atenção dos estudiosos em
democracia, conformando contribuições importantes aos estudos sobre eleições, esfera
pública, sociedade civil, associativismo, dentre outros (Weldon, 2011; Maia, 2012; Avritzer,
2008; Garcêz, 2013). Já na seara política cotidiana, vários fenômenos sociais têm trazido à
tona um questionamento sobre a legitimidade da representação exercida pelos eleitos,
mobilizando os cidadãos em todo o mundo.
Embora a temática da representação política esteja atualmente no centro das
preocupações teóricas e cotidianas, ela sempre esteve latente nos processos políticos e sociais.
Em particular, no caso dos movimentos sociais das pessoas surdas e das pessoas com
deficiência, de modo geral, as discussões sobre a representação se colocam de maneira
bastante evidente desde os primeiros anos dos movimentos, na década de 1980 (Lanna Júnior
e Martins, 2010). O motivo principal, nesse caso, advém da ideia de incapacidade que cerca
historicamente essas pessoas, o que a princípio as impossibilitaria de falar por si mesmas.
Dessa questão inicial derivam várias outras ligadas à representação política, tais como a tutela
(legal e simbólica) exercida pelos pais como forma de representação pessoal e política; o
esvaziamento dos processos emancipatórios por meio da crença da incapacidade; a exclusão
social e política da esfera pública e, por muitos anos, do direito ao voto; a reivindicação por
mais participação na formulação de políticas para pessoas surdas e com deficiência, a
constituição das lideranças dos movimentos, entre outros temas. Todos esses pontos são
perpassados pela temática da representação política e já vem sendo discutidos há cerca de 30
anos, embora tenham sido explorados de forma tímida pela literatura recente.
No caso específico das pessoas surdas que se comunicam por meio da língua de sinais,
os sinalizantes, a questão da representação se revela importante por mais dois outros motivos.
Primeiro, é preciso considerar a complexa constituição da representação política dessas
pessoas, que ora se autodenominam pessoas com deficiência, ora minoria linguística. Boa
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parte da legislação e das políticas públicas levam em conta os surdos como pessoas com
deficiência, e o próprio movimento surdo se ampara estrategicamente nessa perspectiva. De
outro lado, os surdos sinalizantes reivindicam para si o status não de pessoa com deficiência,
mas de minoria linguística, assim como o dos indígenas brasileiros, por exemplo. Essa
ambiguidade é própria dos processos de representação política e de definição, circunscrição e
denominação dos grupos sociais, mas se revela de maneira bastante evidente no caso dos
surdos, conforme veremos em nossas análises.
Em segundo lugar, as demandas das pessoas surdas atravessam várias formas de
mediação na esfera pública. Os surdos sinalizantes precisam de intérpretes de Libras (Língua
Brasileira de Sinais) para expressarem as suas demandas nos canais políticos formais.
Entretanto, esses profissionais não atuam como representantes ou porta-vozes, mas apenas
como mediadores/tradutores. Logo, a representação política das demandas dos surdos
sinalizantes passa, muitas vezes, por um processo de dupla mediação: a dos intérpretes e a dos
representantes. Isso traz também um duplo desafio de pensar a legitimidade dos processos de
representação, que em geral é conferida discursivamente por meio de trocas comunicativas.
Como a questão linguística é considerada nos processos de representação? Como os processos
de tradução e interpretação podem interferir na constituição dessa representação?
O presente estudo, ao tratar de representação política, poderia reforçar a ideia da tutela
e obscurecer o protagonismo político dos surdos, conquistado ao longo dos anos. Ao
contrário, nesta pesquisa, pretende-se evidenciar, em particular, o papel do movimento surdo
nos processos de representação política e as relações estabelecidas entre as lutas sociais e a
representação exercida nas diversas arenas que analisaremos neste trabalho: um grupo de
lideranças que se articulam no Facebook, uma audiência pública realizada no âmbito do
judiciário e uma conferência de direitos, com participação do governo e da sociedade civil.
Ainda que as análises tomem como unidade os proferimentos dos diversos atores que
participam dos processos de representação política, conferimos centralidade aos próprios
surdos. Eles se expressam em cada um dos materiais selecionados, seja por meio de
intérpretes, seja como produtores e veiculadores das suas próprias demandas, como no caso da
internet.
Pretendemos

investigar,

como

problema

de

pesquisa,

como

se

constitui

discursivamente a representação política em torno das demandas e dos posicionamentos sobre
o melhor modelo de educação de surdos: escola bilíngue, especial ou inclusiva. De modo mais
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específico, buscamos compreender o lugar dos próprios afetados – organizados em um
movimento social – na constituição dessa representação, em relação aos outros tipos de
representação política. Ainda que o movimento social dos surdos aja em nome das gerações
futuras – as crianças surdas – seus integrantes se posicionam como quem já vivenciou
situações semelhantes na seara educacional. Logo, podemos considerá-los em alguma medida
também afetados. Para isso, buscamos responder qual a relação entre as lutas sociais das
pessoas surdas e as formas de representação política. De que forma essas lutas sociais
alimentam, subsidiam e se materializam nos proferimentos de representação? Quais as fontes
de autoridade dessa representação, exercida pelos próprios surdos organizados em um
movimento social, frente aos outros representantes políticos eleitos e não eleitos? Quais as
fontes de autoridade de quem fala e age em nome dos surdos? Por fim, como as ambiguidades
próprias dos processos de representação se revelam nesse caso específico?
Interessa-nos, de forma mais específica, a perspectiva processual e discursiva trazida
pelas novas abordagens sobre representação, o que acaba por vincular as questões políticas à
perspectiva comunicacional. Dessa forma, o fio condutor do nosso trabalho está ancorado nas
premissas das abordagens pragmatistas tanto em relação à política, quanto à educação e à
comunicação, entendidas na sua forma processual, de produção e compartilhamento de
sentidos, constituídas de forma intersubjetiva ancorando os sujeitos políticos às
transformações sociais, morais e políticas pela via das interações.
Terreno em disputa, a controvérsia sobre a educação de surdos será mapeada, no
nosso trabalho, com vistas a identificar primeiramente quem fala e age em nome de quem,
com o objetivo de compreender como ocorre, discursivamente, os processos de representação
e como os próprios surdos se inserem nesse debate. Conforme defende Saward (2010), a
representação política é melhor compreendida se deslocarmos a ênfase tradicionalmente dada
aos resultados advindos da representação para o processo mesmo de representar.
Compreendendo representação em um sentido mais amplo, discursivo e relacional, que
ultrapassa a delegação pelo voto, discutimos como se constitui a vocalização das demandas
dos surdos quando essas são proferidas por representantes eleitos e não eleitos, sejam eles
líderes do Movimento Surdo, deputados, procuradores, gestores ou, eventualmente, pelos
próprios surdos que não se encontram entre as lideranças. É a partir da análise do conjunto de
proferimentos que se torna possível verificar a constituição da representação exercida pelos
próprios afetados em nome das gerações futuras. Para tanto, mapeamos os representative
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claims (demandas por representação) proferidos a) em um grupo fechado de lideranças surdas
organizado no Facebook no ano de 2011, b) em uma audiência pública realizada na
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, em dezembro de 2011 e c) no Grupo de
Trabalho sobre Educação, da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
realizada em dezembro de 2012. A ideia é identificar o que, quem e como se representa os
discursos sobre a educação de surdos, tanto do ponto de vista das lideranças, quanto de
gestores, legisladores e outras fontes mencionadas nesse material.
Os proferimentos de representação expressos nesses ambientes nos revelaram, ao
longo da pesquisa, forte tensionamento acerca da legitimidade da representação das pessoas
surdas e das pessoas com deficiência. E ainda, quando colocadas em tensão, as demandas de
representação descortinam entendimentos cristalizados sobre o que é ser surdo, o valor da
língua de sinais e o sentido das lutas do movimento surdo.
A escolha desse corpus foi motivada pelas seguintes razões. Primeiro, para responder
nossa questão central de pesquisa – qual o lugar dos afetados na constituição da representação
política em temas que envolvem gerações futuras – buscamos abranger âmbitos que nos
mostrassem diferentes atores, discursos e posicionamentos acerca da educação de surdos, mas
que, em todos eles, estivesse contemplada a representação política exercida pelos próprios
surdos.
Em segundo lugar, optamos por abranger âmbitos formais e informais, considerando
que a representação política eleitoral e não eleitoral se constitui por meio do entrecruzamento
de várias esferas discursivas (Maia, 2012a). O âmbito do judiciário foi escolhido porque
várias ações do movimento surdo visaram acionar a esfera do direito, buscando evidenciar
que suas demandas estavam amparadas legalmente.
O revigoramento da militância nos últimos quatro anos fez com que a
representatividade do movimento surdo aumentasse nas esferas de participação política
engendradas pelo governo, tais como os conselhos e as conferências. Dessa forma, optamos
por analisar também uma instância de participação mista, onde houvesse a participação tanto
dos agentes do governo quanto da sociedade civil.
Em relação aos espaços informais de representação, um grupo de lideranças do
Facebook foi escolhido por ser o espaço onde se constitui a representação interna ao
movimento de forma mais evidente, bem como a articulação e a mobilização nacional.
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Das questões que instigaram esta pesquisa, cabe destacar, em primeiro lugar, um
engajamento pessoal, político e teórico no tema. Venho de uma família com vários surdos e
cresci vendo meus pais participarem das lutas políticas dos surdos na minha cidade, por meio
da associação local. Ainda hoje atuo na militância do movimento surdo. Na graduação e no
mestrado pesquisei as lutas por reconhecimento das pessoas surdas e sua interface com a
comunicação. Logo, a presente pesquisa parte não só de indagações teóricas, mas de uma
observação muito próxima do cotidiano das pessoas surdas e de suas organizações.
Um segundo ponto que nos instigou a pensar os processos de representação política,
nesse caso específico, foi o revigoramento do movimento surdo em 2011, a partir da ameaça
do fechamento de uma escola de surdos centenária. Percebe-se uma reconfiguração do
movimento social das pessoas surdas principalmente diante das possibilidades trazidas pela
internet e pela democratização das produções multimídia. Com a internet os surdos podem ser
protagonistas e narradores de suas lutas, não precisam necessariamente de intérpretes de
língua de sinais para mediar seus discursos e demandas e ainda podem se comunicar a partir
de sua própria língua por meio de vídeos (Garcêz, 2008; Garcêz e Maia, 2009). Uma análise
ampliada, capaz de abarcar não só a representação na internet, mas em esferas institucionais
de representação e no material publicado na mídia massiva, pode auxiliar na compreensão
dessa nova reconfiguração do movimento surdo.
Dessa forma, as contribuições desta pesquisa podem ser sintetizadas em três pontos.
Primeiro, pretendemos sistematizar uma discussão sobre representação que já vem sendo feita
na legislação mundial e no âmbito dos movimentos sociais das pessoas surdas e com
deficiência, mas que ainda não foi abordada à luz da nova literatura recente, que discute a
representação não-eleitoral. Tanto os estudos teóricos do chamado modelo social da
deficiência (Calder, 2011; Arneil, 2009; Pfeiffer, 2002) quanto a perspectiva culturalista dos
Estudos Surdos (Ladd, 2003; Perlin, 2004) ainda não abordaram a questão da representação
por esse prisma.
Segundo, em relação aos estudos sobre representação política, acredita-se que a
principal contribuição seja desenvolver um estudo empírico que abarque a relação entre as
lutas sociais e os processos de representação a partir da análise de arenas distintas,
considerando o fenômeno de modo discursivo, ampliado e processual. Mostra-se relevante
uma análise empírica que pensa as diversas formas de representação para além daquela dos
eleitos nos processos eleitorais. Como disse Urbinati (2006), a representação clássica já não
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dá conta das novas formas de participação contemporâneas. Nosso trabalho pensa as formas
de representação de maneira ampliada a partir de uma perspectiva sistêmica (Mansbridge et
al, 2012; Maia, 2012), como um intercruzamento de arenas discursivas em que ambas se
afetam. Por esse motivo escolhemos analisar mais de um âmbito onde ocorrem os processos
de representação: conferência, audiência pública e rede social, considerando que é preciso
olhar de maneira alargada para os vários contextos sociais em que a representação é
produzida.
Em relação ao campo da Comunicação, nosso estudo vem contribuir para uma
compreensão pragmatista dos processos de representação política, partindo do ponto de vista
relacional. Os media podem ser um espaço profícuo para a expressão de representação de
causas sociais invisibilizadas, além de configurarem um importante locus onde se estabelecem
as dinâmicas de representação política. Ao tornarem visíveis as expressões de representação,
os meios de comunicação são capazes de provocar questionamentos sobre a legitimidade e
procedimentos de prestação de contas e instaurar uma dinâmica de accountability necessária à
legitimidade da representação.
Outras contribuições deste trabalho estão relacionadas à relevância social, notada na
valorização da agência dos próprios surdos para além de suas barreiras de comunicação; na
compreensão dos vínculos que se estabelecem nos processos de representação; na validade da
própria representação; no lugar político dos media na vida dessas pessoas, dentre outros.
Este trabalho está organizado da seguinte forma. No primeiro capítulo, trataremos do
contexto social e político no qual se insere a discussão sobre a educação dos surdos. Primeiro,
será apresentado um panorama histórico e os contornos que o tema ganha na atual política
educacional brasileira. No segundo capítulo, com o objetivo de localizar nossa pesquisa no
campo comunicacional com bases pragmatistas, buscaremos compreender o lugar da
linguagem na constituição a) dos sujeitos políticos, especificamente os surdos, b) das lutas
sociais cuja expressão pode ser encontrada na forma da representação política exercida pelos
movimentos e c) dos conflitos linguísticos. No terceiro capítulo, trataremos da temática da
representação política a partir da revisão dos dilemas clássicos da representação e da
apresentação de uma abordagem alargada e relacional do conceito, na tentativa de superar
alguns desses dilemas. No quarto capítulo, apresentaremos a metodologia de mapeamento de
claims (Koopman, 2002; Saward, 2009; 2010) a partir de uma perspectiva sistêmica e uma
descrição do nosso material empírico. Por fim, no quinto capítulo, procederemos às análises.
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Conclui-se que a) a definição do grupo de representados, bem como a autopercepção
dos afetados e as fontes de autoridade acionadas são fluidas e móveis, a depender das
audiências; b) as identidades adscritivas funcionam como fontes de autoridades de fala para os
surdos e pessoas com deficiência, c) os princípios e valores são os mesmos para
representantes de pontos de vista distintos; d) a representação dos movimentos sociais aciona
em seus proferimentos questionamentos sobre a própria legitimidade na representação, em um
movimento de metarepresentação.
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CAPÍTULO
1
EDUCAÇÃO
DE
SURDOS:
HISTÓRIA,
CONTROVÉRSIAS E CENÁRIO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO
“A verdadeira autonomia da língua é política”
(Certeau, 2001, p. 159)

Para compreender como se constitui a relação entre as lutas sociais e os processos de
representação política que se dão discursivamente, e em específico o lugar que os afetados –
os surdos – ocupam nesse processo é preciso, primeiro, compreender o lugar político e
comunicacional que essa discussão ocupa. Neste capítulo, o esforço é evidenciar um conjunto
de questões e controvérsias teóricas, históricas e sociais que caracteriza a educação de surdos
como uma questão política e comunicacional constituída historicamente. O pano de fundo
teórico que guia nosso estudo está ancorado em uma perspectiva pragmatista, processual e
interacional tanto da educação, quanto da política e da comunicação.
Nosso propósito é delinear a constituição histórica da controvérsia sobre a educação
dos surdos, baseada nas diferentes concepções de surdez. Em seguida, discutiremos tais
controvérsias no cenário brasileiro e as diferentes definições do que vem a ser educação
bilíngue para surdos.
A história da educação de surdos é, por natureza, um estudo sobre mudanças culturais
e sociais no mundo (Lang, 2003, p. 9). Mostra como, ao longo dos séculos a percepção do
corpo foi mudando, bem como os ideais de perfeição, normalidade, capacidade e
produtividade. As diferentes concepções educacionais que surgiram ao longo da história
variam de acordo com a concepção de surdez adotada. Ora consideram a surdez como falta,
deficiência ou patologia, ora como diferença cultural, a depender da época e do contexto
(Skliar, 1998; Lane, 1984; Lang, 2003; Power e Leigh, 2003).
A literatura corrente divide essas concepções em duas. Na primeira perspectiva,
também conhecida como clínica, médica ou audiológica, a surdez é definida nos termos do
grau de perda da audição, como e quando isso ocorre. Nessa abordagem, os diferentes níveis
de perda auditiva impactam no desenvolvimento da fala e da linguagem dos surdos, e
consequentemente no seu aprendizado e na sua vida escolar.
Já a perspectiva culturalista define a surdez como uma condição que subjaz a
constituição de uma identidade e de uma cultura que se utiliza da língua de sinais como modo
de comunicação e como elemento fundante de suas subjetividades. O “Ser Surdo” seria essa
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condição linguística e cultural do sujeito surdo e de sua comunidade (Padden e Humphries,
1988; Woll e Ladd, 2003, Ladd, 2002). Essa é a perspectiva dos Estudos Surdos, campo
epistemológico baseado nos Estudos Culturais e nos estudos Pós-Estruturalistas.
Ao longo dos anos, estabeleceu-se uma polarização entre essas duas abordagens
influenciando em grande medida o desenvolvimento dos currículos e projetos educacionais
para surdos tanto no Brasil como no em todo o mundo. Assim, os modelos educacionais
variam de acordo com concepção de surdez adotada.
Como a surdez é definida, o que é valorizado e a percepção do que significa
uma “vida surda”, tudo isso será diferentemente construído de acordo com as
perspectivas daqueles que controlam o desenvolvimento e implementação
dos currículos escolares. Diferentes construções do contexto irão
inevitavelmente conduzir a diferentes decisões curriculares em uma série de
assuntos. […] entre eles, as importantes e controversas questões da
linguagem e dos tipos de comunicação, bem como a localização destes no
currículo desenvolvido (ex: escola especial ou ambiente escolar
convencional) (POWER e LEIGH, 2003, p. 40).

Sendo assim, currículos educacionais que levam em conta a perspectiva clínica
consideram os surdos como pessoas com deficiência, integrantes de uma ampla comunidade,
cuja comunicação precisa ser aperfeiçoada com o objetivo de se integrarem a essa
comunidade (Botelho, 1998; 2003; Power e Leigh, 2003). Uma ampla ênfase nos processos de
oralização, reabilitação e, recentemente, de cura da surdez por meio de implante coclear,
caminham juntamente com a escolarização dos alunos surdos. Mais recentemente, a adoção
da perspectiva inclusiva nas escolas, conforme detalharemos mais a frente, constrói seus
currículos a partir da mesma perspectiva clínica sobre a surdez, a partir de uma
homogeneização de saberes e desconsideração das especificidades culturais dos alunos
(Santomé, 2006).
Já os projetos educacionais que enxergam a surdez como diferença cultural priorizam
em seus currículos e em projetos pedagógicos o desenvolvimento da língua de sinais, da
formação de uma comunidade surda e dá ênfase em conteúdos relacionados à história dos
surdos, empoderamento, associativismo e cultura surda (Power e Leigh, 2003; Skliar, 1999).
Nessa perspectiva, o currículo escolar é entendido não apenas como um organizador da
transmissão do conhecimento, mas como configurador de identidades, em um processo de
constituição e posicionamento desses sujeitos (Silva; 1995). Leva em conta a língua de sinais
não apenas como meio de transmissão de conhecimento, mas como nuclear na constituição
identitária desses sujeitos.
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É claro que no conjunto das pessoas surdas existem diferentes tipos de surdez,
diferentes apropriações da língua de sinais e da oralidade. Entretanto, é raro que os currículos
escolares levem em conta essa diversidade, o que tem gerado um conhecido fracasso escolar
dos alunos surdos e uma permanente e conflituosa discussão sobre qual a melhor forma de
ensino para os surdos (Power e Leigh, 2003, p. 39; Botelho, 2003). Isso faz com que o
constante atraso no aprendizado e na alfabetização dos surdos seja considerado como “um
resultado da surdez per se” (Lang, 2003, p. 9). Marschark, Lang, and Albertini (2002)
defendem que “se há um problema, é muito mais provável que ele esteja na forma com que
nós ensinamos e o que nós esperamos dos estudantes surdos do que neles mesmos” (p. 7).
Da mesma forma, no Brasil esse mesmo cenário de fracasso escolar dos surdos se
reproduz devido a não consideração da língua de sinais como primeira língua dos surdos, à
existência de currículos padrão que desconsideram a perspectiva linguística e que não levam
em conta as diferentes formas de produção de sentido dos surdos (Botelho, 2003).
Para compreender como se configura a controvérsia sobre a educação de surdos e
como se organizam os atores que falam e agem em nome dos surdos, este capítulo está
organizado da seguinte maneira. Primeiramente, apresentaremos um breve histórico da
controvérsia criada em torno das duas concepções de surdez acima apresentadas. Em seguida,
discutiremos os diferentes projetos e espaços educacionais que foram criados ao longo dos
anos, de forma articulada à essas diferentes concepções de surdez. Por fim, apresentamos o
modo com que esses modelos educacionais foram incorporados no cenário brasileiro
contemporâneo e os diferentes atores envolvidos no controverso processo de representação
política.

1.1 – Educação dos surdos: breve histórico
Muitos são os autores que trabalham a perspectiva histórica da educação de surdos.
Alguns se atêm à história cultural dos surdos (Perlin e Strobel, 2014; Strobel, 2008), outros
discutem determinados períodos históricos (Lane, 1984; Rocha, 2011) ou os métodos clínicos
e educacionais (Sacks, 1989; Marschack et al., 2002). Para nossos propósitos, vamos nos ater
a uma perspectiva que possa nos mostrar as interfaces entre a educação de surdos, a
representação política, os vários discursos e atores políticos e a constituição da controvérsia.
Lang, 2003 explica que a partir do exame histórico pode-se perceber, entre outras coisas, a)
“como os surdos tem tido papel cada vez maior na influência da sua própria educação”, b) “o
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papel de advocacy que os pais têm desempenhado, especialmente no que diz respeito ao
estabelecimento de programas de ensino em todo o mundo” e c) “a necessidade de
autoempoderamento dos surdos e a formação das comunidades surdas em todo o mundo (p.
18).
A educação de surdos começou a ser pensada a partir do momento em que os próprios
surdos passaram a ser considerados sujeitos cognitivamente capazes, já no período da
Renascença, a partir do século XV1. É verdade que, mesmo para a maioria da população,
antes dessa época a educação era pouco acessível. Na Idade Média, por exemplo, era restrita
ao monopólio da Igreja Católica no ocidente e voltada para a formação de padres e monges. A
questão é que para os surdos, não era apenas uma dificuldade de acesso, mas de
reconhecimento das capacidades de aprendizado. Já no final do século XV há alguns relatos
bem-sucedidos de surdos que aprenderam a ler e escrever de forma dissociada da fala e da
audição2. A controvérsia começa a ganhar força no século XVII, quando o primeiro livro
sobre educação de surdos é publicado na Espanha3, defendendo que os surdos apenas
poderiam ser educados se aprendessem a falar. Data dessa época também o mito, reforçado
ainda hoje, de que ideias abstratas não poderiam ser transmitidas por meio de gestos ou sinais
(LANG, 2003, p. 11).
As sociedades científicas que começaram a surgir no século XVII avançaram nos
estudos sobre as capacidades de aprendizado das pessoas surdas e a questão ganhou a atenção
de pensadores do iluminismo tais como Rousseau, Diderot e Condillac. Ambos discutiam a
relação entre linguagem e aprendizado, apostando na combinação dos métodos de fala, leitura
labial e gestos para ensinar a leitura e a escrita aos surdos.
Em 1760 é criada, na França, a primeira escola para surdos do mundo, a Institution
Nationale des Sourds-Muets à Paris, financiada pelo governo e dirigida pelo Abade CharlesMichel de l’Epée. O religioso via os sinais como uma forma natural de comunicação dos
1

Segundo Lang (2003, p. 10, ver também Winzer, 1993), na antiguidade era encorajado o infanticídio das
crianças consideradas “deformadas”. São poucos os registros relacionados a pessoas surdas durante a Idade
Média, muitos deles ligados às curas milagrosas. Os hebreus foram uma exceção. Registros no Talmud, escrito
nos primeiros anos depois de Cristo, mostram que as crianças com deficiência eram consideradas crianças de
Deus, capazes de raciocinar e aprender, apesar de suas desvantagens. Há também alguns registros de São
Jerônimo e Santo Agostinho que consideravam que os surdos poderiam ser capazes ao menos de se
comunicarem com Deus e de serem salvos.
2
Nessa época, tanto o alemão humanista Rudolphus Agricola, o físico italiano Girolamo Cardano e o frei
beneditino espanhol Ponce de Leon – em lugares e ocasiões diferentes – relatam experiências bem sucedidas no
ensino de surdos por meio de gestos (Lang, 2003; Marschark et al., 2002, Sacks, 1989).
3
“Redução das Letras e Arte de Ensinar a Falar os Mudos”, 1620, de Juan Pablo Bonet.
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surdos. Sob a influência do pensamento de Rousseau, Diderot e Condillac, l’Epée considerava
a língua mais do que um sistema verbal de sons e ortografia. Por meio de uma combinação de
sinais e caracteres escritos, ele acreditava que era possível ensinar alunos surdos a pensar
logicamente por meio de um sistema a que ele denominou Sinais Metódicos (Lang, 2003; ver
também Sacks, 1989; Marschark et. al, 2002)4. O método consistia em falar e sinalizar ao
mesmo tempo, sendo que a estrutura da língua oral era a base da comunicação e os sinais
acompanhavam essa estrutura.
Um dos primeiros grandes críticos dessa perspectiva foi o alemão Samuel Heinicke,
fundador de uma escola para surdos em Leipzig, na Alemanha, em 1778, cujo ensino era
baseado na fala, leitura labial e eventuais resíduos auditivos. Heinicke foi o primeiro a tentar
vincular a fala a processos mentais, argumentando que a articulação e a linguagem oral eram
necessárias para o pensamento abstrato (Lane, 1984).
A partir daí, instaurou-se uma verdadeira guerra dos métodos entre seus proponentes,
expressando profundas diferenças sobre a educação de surdos (Lang, 2003, p. 13). Vários
outros países europeus vivenciaram essa cisão. Os Estados Unidos tiveram papel importante
no desenvolvimento das pesquisas sobre a educação de surdos. Em 1817, foi criada a primeira
escola de surdos do país, a Columbia Institution for the Deaf 5, pelo americano Thomas
Gallaudet. Lang e Stokoe (2000) contam que se seguiram anos de intensa escolarização dos
surdos por meio dos sinais. A escola possuía cerca de 250 professores surdos em 1869 (Lane,
1984). Muitos artistas, cientistas e escritores surdos ganharam notoriedade nessa época. No
Brasil, surge a primeira escola de surdos, o Collégio Nacional para Surdos-Mudos,
atualmente chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos no Brasil (INES), criado
em 1856 no Rio de Janeiro. A escola foi criada a partir da experiência do Instituto Nacional
dos Surdos-Mudos de Paris, trazida pelo surdo Ernest Huet, e inicialmente era utilizado o
método dos sinais.

Segundo Souza (1995), é improvável que l’Epée tivesse percebido que o complexo sistema gestual daqueles
surdos fosse uma língua, devido ao contexto social, político e filosófico da época. Sacks (1990) observa que
Rousseau, por exemplo, na sua defesa da natureza humana, acreditava na existência de uma linguagem universal
e transparente, não mediada, sem metáforas, sem a necessidade de uma gramática. Essa pureza da linguagem
universal estaria nos sinais identificados por l’Epée.
5
Thomas Gallaudet, fundador da escola, se inspirou na experiência francesa, que vivenciou durante vários
meses. A escola criada nos Estados Unidos deu origem a um amplo complexo educacional para surdos,
localizado em Washington, e que hoje abriga a única universidade para surdos do mundo, a Gallaudet
University.
4

27

Nota-se que até então o debate sobre a educação dos surdos estava restrito aos
educadores, filósofos, pesquisadores e religiosos, que definiam o que era melhor para os
surdos. Os pais também possuíam um papel importante, embora secundário, na defesa por
melhores condições para seus filhos. Lang (2003) explica que as biografias e autobiografias
de surdos datadas do século XIX revelam um movimento de “evolução no papel dos pais –
que saem do lugar de advocacy por novas oportunidades para um envolvimento direto no
desenvolvimento cognitivo e linguístico de seus filhos durante a infância” (p. 15). Observa-se
também, nessa época, que os próprios surdos começam a falar por si mesmo, se posicionando
a respeito da educação que acreditam ser a mais adequada.
Enquanto isso, as ideias do oralismo alemão continuavam a ser amplamente
disseminadas. O debate entre “manualistas”, oralistas e combinistas (defensores da
combinação dos métodos) se intensificou na segunda metade do século XIX. A sua maior
expressão está no embate entre os educadores norte-americanos Edward Gallaudet – filho de
Thomas Gallaudet e seu sucessor na direção da escola de surdos, – e Alexandre Graham Bell
– proeminente defensor do movimento eugenista e oralista6. Em 1880, já eram 12 escolas
oralistas nos Estados Unidos (Winzer, 1993).
A polêmica em torno do melhor método de educar os surdos culminou na realização
do Congresso de Milão, em 1880, na Itália. Os participantes eram majoritariamente ouvintes,
sendo que os poucos professores surdos que lá estavam foram impedidos de votar (Lane,
1984; Lang, 2003). O desfecho foi a proibição do uso da língua de sinais e a definição do
oralismo como método oficial de alfabetização e comunicação dos surdos no mundo,
conforme o trecho abaixo extraído dos documentos do Congresso e citado por Lane (1984, p.
394)7.
O Congresso, considerando a incontestável superioridade da fala sobre os
sinais, para reintegrar os surdos-mudos na vida social e para dar a eles maior
facilidade com a língua, declara que o método de articulação deve ter
preferência sobre o de sinais na instrução e educação de surdos e mudos.

Ainda que os surdos tivessem conquistado a possibilidade de falar por si mesmos –
especialmente em função da autonomia adquirida durante o século XIX nos Estados Unidos,
6

Graham Bell rompeu com a Convenção de Instrutores Americanos de Surdos (CAID), um grupo que pensava
metodologias de ensino para surdos, para criar um novo grupo exclusivamente sobre o método oralista.
7
Skliar (1998) analisa o cenário do Congresso de Milão a partir do contexto italiano, cujo estado havia sido
recentemente emancipado à época. A imposição do método oral vai ao encontro dos esforços de estabelecer um
Estado coeso e unificado política e linguisticamente, visto que a Itália ainda era composta de grande diversidade
linguística e muitos analfabetos que se comunicavam a partir de dialetos locais.
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Brasil e em partes da Europa – durante o Congresso de Milão não foram considerados como
representantes legítimos dos próprios interesses. Suas opiniões e posicionamentos não foram
contados como válidos para a definição dos interesses próprios e das comunidades às quais
pertenciam (Lane, 1984). No momento seguinte ao congresso foi criada a Associação
Nacional dos Surdos nos Estados Unidos, como uma forma de reação às imposições oralistas.
Isso nos mostra o quão interligadas estão as definições sobre a educação dos surdos e a
questão da representação política, tema desta pesquisa. Ao longo da história, quem se
posiciona a respeito do assunto? Quem é levado em conta? Quais os mecanismos de
autoridade acionados nos proferimentos de representação? Ser surdo interfere na constituição
da autoridade de fala?
No Brasil, a influência do oralismo faz com que o Ines e escolas criadas
posteriormente proibissem também o uso dos sinais. São vários os relatos de surdos que
tinham suas mãos amarradas para trás, eram castigados por usarem sinais ou premiados por
falarem. Comunicavam-se por sinais de forma clandestina, durante a noite, embaixo das
camas altas de antigamente, à luz de velas (Strobel, 2008). Ao mesmo tempo, a
clandestinidade era a forma de resistência do uso das línguas de sinais, fazendo do Ines um
desses focos de manutenção e reprodução da cultura surda e da Libras. Ainda hoje o instituto
é considerado o berço da Língua Brasileira de Sinais, pois era a única escola específica da
época, reunindo os surdos brasileiros, que vinham das várias partes do Brasil para estudarem
no regime de internato.
A despeito das definições do Congresso de Milão, também se seguiu um período de
grande produção científica na área da educação de surdos por meio do uso dos sinais. Foram
publicados estudos sobre o ensino da leitura e da escrita para surdos, desenvolvimento de
materiais didáticos, do uso de métodos visuais, dentre outros8.
Em 1960, foi publicada a célebre obra que reconhece a Língua Americana de Sinais
como uma língua com parâmetros gramaticais válidos, os universais linguísticos que todas as
línguas possuem9. O norte-americano Willian Stokoe conseguiu evidenciar que a língua de
sinais é tão rica quanto qualquer outra e que pode expressar qualquer tipo de pensamento ou
8

Boa parte dessas produções foi publicada no American Annals of the Deaf and Dumb, periódico lançado em
1847.
9
Sign language structure: An outline of the visual communication systems of the American deaf, 1960. Klima e
Belugi também foram importantes pesquisadores da área, com a obra The Signs of Language. Cambridge:
Harward University Press (1979). Os universais linguísticos são fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e
pragmática.
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sentimento. Ainda que a perspectiva clínica também estivesse ganhando força, com o
constante surgimento de novas tecnologias, o ato fundacional de reconhecimento do status
linguístico das línguas de sinais trouxe grande reconhecimento para o uso dos sinais na
educação de surdos.
No Brasil, as pesquisas começaram na década de 1980, com Lucinda Ferreira-Brito e,
posteriormente, aprofundadas por Ronice Quadros. O reconhecimento da Língua Brasileira de
Sinais em 200210 e sua regulamentação em 200511 foram importantes instrumentos para a
valorização da Libras no país.
A partir desse breve histórico, é possível examinar como se delineou o pano de fundo
moral que rege a controvérsia sobre o melhor modo de ensino e de comunicação dos surdos.
Entre a polarização oralismo x gestualismo surgiram várias nuances e adaptações de um e
outro método, conforme descrito abaixo.

1.2 – Filosofias/métodos educacionais
Ao longo da história, podemos considerar a existência de quatro filosofias
educacionais para surdos. Além do Oralismo discutido acima, foram utilizados os métodos da
Comunicação Total, o Bimodalismo e o Bilinguismo. Em todas elas, método e forma de
comunicação se confundem.
Na década de 1960 havia grande insatisfação com os resultados do oralismo nos
Estados Unidos (Sacks, 1989; Lane, 1984; Souza, 1995). Além do avanço teórico, várias
pesquisas empíricas identificavam o insucesso do oralismo, que acabava por não proporcionar
o desenvolvimento esperado tais como a fala, a leitura orofacial, o desenvolvimento de
linguagem e as habilidades de leitura. Regina Souza (1995, p. 81) menciona várias dessas
pesquisas que se baseavam na comparação entre filhos surdos de pais ouvintes e filhos surdos
de pais surdos expostos à Língua de Sinais desde o nascimento e normalmente colocados em
escolas oralistas. Os resultados mostraram que o segundo grupo tinha melhor desempenho em
matemática, leitura e escrita, vocabulário, sem diferenças na leitura orofacial e na fala. Além
disso, desenvolviam uma autoimagem mais positiva.
A Lei Federal nº 10.436/2002 reconhece a Libras como “meio legal de comunicação e expressão” das
comunidades surdas brasileiras.
11
Decreto Federal nº 5.626/2005
10

30

Com o descontentamento com o desenvolvimento das crianças surdas ao mesmo
tempo em que a Língua de Sinais era cientificamente validada, uma nova abordagem foi
desenvolvida nos Estados Unidos, com o nome de Comunicação Total, cujas origens estão no
gestualismo de l’Epée na França. A premissa é de que toda e qualquer forma deve ser usada
para se comunicar com a criança surda, sendo que nenhum método ou sistema particular deve
ser omitido ou enfatizado. Para tanto, devem-se usar gestos naturais, Língua de Sinais,
alfabeto manual, expressão facial, tudo acompanhado com fala ouvida através de um aparelho
de amplificação sonora individual. A ideia era usar qualquer forma que funcionasse para
transmitir vocabulário, linguagem e conceitos de ideias entre o falante e a criança surda. O
conceito fundamental era fornecer uma comunicação fácil, livre, de dois caminhos entre a
criança surda e o seu ambiente mais próximo (Capovilla, 1997; Souza, 1995).
Derivado da Comunicação Total surge o Bimodalismo. Ainda que os sinais pudessem
ser utilizados em ambos os modelos, a ênfase na estrutura linguística é dada à língua oral. Na
comunicação bimodal são utilizadas duas modalidades de comunicação simultaneamente,
uma oral-auditiva – a língua oral – e outra gestual-visual – sinais da língua de sinais. Ou seja,
os sinais são apresentados a partir da língua oral, o que, segundo Felipe (1989, p.102),
“desestrutura a língua natural dos surdos, inserindo estruturas gramaticais da língua
majoritária”.
Tanto o gestualismo de l’Epée, a Comunicação Total, o Bilinguismo e o próprio
Oralismo mantiveram a perspectiva reabilitadora e correcional, o que Regina Souza chamou
de educação ortopédica para surdos (1995, p. 74). Embora divergissem no modo com que
utilizavam a comunicação oral, a meta de ambos era alcançar o monolinguismo.
“A ideologia reabilitadora teve, pois, com L'Epée, outra roupagem. Já não era mais
a deficiência física do surdo o alvo para correção, mas sim seu próprio modo de se
comunicar. Tanto oralistas, quanto gestualistas propunham-se a pasteurizar as
diversidades por meio da normatização ou ação corretiva. Os primeiros voltaram-se
contra a sequela orgânica e os segundos contra a própria língua dos surdos (Souza,
1995; p. 74)

Muitos pesquisadores identificaram12, por meio de trabalhos empíricos, que os surdos
ensinados pelos métodos “combinistas” – a Comunicação Total e o Bimodalismo –
12

Um desses estudos é relatado por Capovilla (1997, p. 108). Aulas das professoras que utilizavam o
Bimodalismo foram gravadas e depois exibidas para elas. O resultado é que nem as professoras compreenderam
o que elas próprias haviam sinalizado, pois quando sinalizavam e falavam ao mesmo tempo costumavam omitir
sinais e pistas gramaticais essenciais à compreensão.
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continuavam com limitações de leitura e escrita. Sem ter acesso a nem uma ou outra língua na
sua versão completa, as crianças acabam por se tornar, conforme denominou Capovilla
(1997), sujeitos hemi-língues, e não bilíngues (p. 109). A grande questão é que, até então a
concepção de surdez que guiava esses modelos estava centrada tanto no modelo clínico e
correcional quanto na perspectiva do uso da língua oral.
O deslocamento da perspectiva clínica para a perspectiva cultural e linguística trouxe
uma nova aposta para a educação de surdos. A partir da defesa de que a língua de sinais é a
língua natural dos surdos, muitos pesquisadores começaram a apostar no Bilinguismo como
forma de ensino e comunicação. A Suécia foi pioneira nesse modelo e atualmente já acumula
uma experiência de 35 anos de bilinguismo (Svartholm, 2014).
O bilinguismo parte do pressuposto de que o surdo deve ser exposto à Língua de
Sinais o mais cedo possível, visto que é a língua cuja aquisição se dá de forma natural
(Quadros 1997; Ferreira-Brito, 1993; Souza, 1995; Behares, 1993; Skliar, 1999; Botelho,
2003). Mediante inputs linguísticos assimilados pelo sentido da visão, os surdos são capazes
de adquirir uma língua, desde que estejam imersos em ambientes linguísticos que
potencializem o canal visual. É como no caso das crianças ouvintes que aprendem a falar
porque estão imersas em ambientes que favorecem a assimilação da língua na modalidade oral
sem que estas precisem passar pelos bancos da escola.
A partir dos conhecimentos linguísticos assimilados na primeira língua, torna-se mais
fácil o aprendizado da segunda língua, que seria aquela oficial de um país. No Brasil, por
exemplo, a Língua Brasileira de Sinais (Libras), seria a primeira língua dos surdos e o
português a segunda língua. Esta segunda língua deve ser viabilizada principalmente na forma
escrita, simplesmente porque a língua escrita é visualmente acessível, em sua totalidade, aos
surdos, ao passo que a fala não é (Svartholm, 2014, p. 36). O modelo advoga pelo domínio de
ambas as línguas e pelo reconhecimento de uma identidade bicultural dos surdos (Behares;
1993; Sanches (1999); Svartholm, 2014; Souza, 1995). Nesse modelo, não há deficiência a ser
reabilitada.
Com base nesses argumentos, os estudiosos e os movimentos sociais dos surdos de
todo o mundo defendem a existência de escolas bilíngues, compreendidas como comunidades
bilíngues (Souza, 1995), cujo ambiente seja linguisticamente favorável à aquisição da língua
de sinais. Ou seja, onde todos se comuniquem nessa língua. Não se trata de ensinar a língua
de sinais como um instrumento artificial de comunicação ou como meio para o aprendizado
32

da segunda língua (Behares, 1993), mas como língua de uso corrente dos surdos,
considerando a cultura surda e a experiência visual. Fazem parte da educação bilíngue:
currículos adaptados, didáticas com recursos visuais, ensino da Língua de sinais como
primeira língua e da língua portuguesa como segunda língua na modalidade escrita e
valorização da cultura surda e da história do povo surdo.
Os autores que defendem essa perspectiva conformam um campo epistemológico
denominado “Estudos Surdos”, que busca localizar os movimentos surdos no espaço das lutas
multiculturalistas mundiais (Fernandes e Moreira, 2014). A cultura surda produzida e
significada por meio da língua de sinais é elemento fundante nesses estudos que têm muito
em comum com a perspectiva dos Estudos Culturais. A identidade surda cultural é muitas
vezes definida como um contraponto ao modelo médico das pessoas surdas e, não raro, é
contraposta a questão do Ser Surdo/ Ter surdez (deficiência auditiva). No primeiro caso uma
perspectiva culturalista e no segundo uma perspectiva da falta. Mais à frente, veremos que
esses estudiosos defendem o bilinguismo não só como método, mas como definidor de um
espaço escolar bilíngue específico, além de se voltarem para o status político e cultural da
educação de surdos13.

1.3 – Espaços e instituições escolares
Ao mesmo tempo em que se delineavam diversos modelos de educação para surdos,
focados na perspectiva clínica ou culturalista, foram sendo constituídos também os espaços
escolares que adotavam um ou outro método para a educação de surdos. São eles as escolas
especiais, as escolas bilíngues e as escolas regulares inclusivas. Os espaços escolares e a
existência de um ou outro tipo de escola estão no centro da controvérsia contemporânea sobre
educação de surdos, trazendo questões sobre segregacionismo, isolamento, diferença cultural
e minoria linguística, melhor explicados a frente.

13

Existe outra perspectiva, bastante difundida, conhecida como Disability Studies, cujo foco atual se inscreve
principalmente na rubrica do modelo social. Tais estudos consideram que ser uma pessoa com deficiência é
habitar um certo tipo de mundo social “deficiente”. A deficiência é vista como uma condição social ao invés de
um atributo do indivíduo. A exclusão se deve a características de um ambiente. “não é a falta física nela mesma
que é a deficiência, mas a sociedade” (Calder, 2011, p. 108). Burch e Kafer (2010) acreditam que os estudiosos
do Disability Studies muitas vezes negligenciam a perspectiva culturalista do Deaf Studies. Isso ocorre
principalmente nas discussões sobre a consideração dos surdos como minoria linguística.
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Foi no espaço doméstico onde se deram as primeiras experiências de instrução, de
pobres, ricos ou pessoas com deficiência (Rocha, 2007). Em relação às últimas, uma
alternativa era a reclusão absoluta em casas de saúde mental ou mesmo nos próprios lares,
quando as pessoas com deficiência sequer eram consideradas “educáveis”. No século XVI, o
atendimento às pessoas com deficiência de forma geral era meramente custodial, com uma
institucionalização em asilos e manicômios.
Com a crescente obrigatoriedade da universalização do ensino, surgem as instituições
escolares especiais no século XIX. Assim, a educação especial foi se constituindo
paralelamente ao sistema educacional geral, a partir de redes de escolas especiais
filantrópicas, confessionais e/ou comunitárias (Mendes, 2006, p. 388). Os alunos que eram
rejeitados pelas escolas comuns eram incorporados a essas instituições especiais, muitas delas
com o formato de residências escolas. Esse foi o caso do Ines, criado em 1856, e do Instituto
Benjamim Constant14, para cegos, criado em 1854, ambos no Rio de Janeiro. Nessa época,
apenas cegos e surdos eram alvo das ações do Estado voltadas para a educação, sendo que as
pessoas com deficiência mental ainda iam para os hospitais, como Santa Casa de Misericórdia
no Rio de Janeiro. A ausência do Estado fez com que a própria sociedade civil criasse
instituições educacionais, tais como o Instituto Pestalozzi, em 1932, e a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE), em 1954 (Lanna Júnior, 2010). Particularmente no caso
dos surdos, tanto o Ines quanto as demais instituições criadas até meados do século XX
seguiam ainda a perspectiva clínica e reparadora da surdez (Rocha, 2007)15, imposta pelas
definições oralistas do Congresso de Milão.
A partir da década de 1970 as escolas comuns passaram a aceitar progressivamente
crianças ou adolescentes com deficiência em classes comuns, ou ao menos em classes
especiais. A perspectiva da integração passa a ser mundialmente difundida ao longo da década
de 1980, com a manutenção dos serviços já existentes e uma opção preferencial pela inserção
na escola comum, e mais especificamente na classe comum. A escolha deveria ser guiada
pelas especificidades da pessoa com deficiência e pelo modelo que melhor o preparasse para a
sua integração à sociedade. Por outro lado, não recomendava nenhuma alteração importante
no cotidiano escolar, visto que o atendimento específico era realizado em outros espaços.
14

Na época foram denominados, respectivamente, de Imperial Instituto para Surdos-Mudos e Imperial Instituto
dos Meninos Cegos.
15
Outros institutos brasileiros que datam do início do século XX são o Instituto Santa Teresinha, em São Paulo,
e o Instituto Santa Inês, em Belo Horizonte.
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Segundo Mendes (2006, p. 391), em muitos casos esse modelo perpetuou a segregação das
pessoas com deficiência, ainda que elas estivessem nas escolas comuns, visto que não
recebiam atendimento específico que a princípio deveria conduzir à promoção das suas
habilidades, da imagem social, da autonomia e do empoderamento. Em particular, no caso
aqueles que possuíam limitações mais severas, a segregação se manteve.
Como alternativa ao modelo fragmentado e sem sucesso da proposta integradora,
nasce a perspectiva do que hoje é conhecido como educação inclusiva. Tanto a percepção da
inadequação das experiências educacionais anteriores como o fortalecimento do movimento
mundial pela inclusão social, de forma ampla e irrestrita, fundamentou esse novo modelo.
Esse movimento teve expressão em alguns marcos importantes da educação especial, tais
como a Declaração Mundial sobre Educação para Todos16, a Declaração de Salamanca17 e a
Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A ideia central de ambos os
documentos era que uma sociedade inclusiva, com equiparação de oportunidades com vistas à
cidadania, demanda uma escola inclusiva. Consideram que as diferenças humanas são parte
da vida e que a escola pode provocar ou acentuar desigualdades associadas às diferenças de
origem pessoal, social, cultural e política. Diferente do modelo integrador, a escola seria
reformulada estruturalmente, com mudança nos currículos, nas formas de avaliação e na
formação dos professores.
Nos Estados Unidos, país onde os movimentos pela reforma na educação especial
foram bastante intensos nas décadas de 1980 e 1990, essa proposta se dividiu em duas: a
“Inclusão total” e a “Educação Inclusiva” (Gartner e Lipsky, 1989). A primeira se configurava
de forma mais radical, defendendo a participação das pessoas com deficiência de forma
integral na escola comum, entre pessoas da mesma idade, independentemente do tipo de
limitação. A premissa era a “ética da participação e do desenvolvimento social sem a
preocupação com ganhos acadêmicos” (Mendes, 2006, p. 393). O foco estaria na escola como
lugar de socialização, de transformação de estereótipos e de possibilidade de acomodação da
diversidade. A segunda proposta defendia que os estudantes estivessem nas classes comuns,
16

O documento é fruto da Conferência Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas
de
aprendizagem,
realizada
em
1990,
em
Jomtien,
na
Tailândia.
Disponível
em:
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf.
17
O documento é fruto da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: acesso e qualidade,
promovida pelo governo da Espanha e pela Unesco na cidade de Salamanca, na Espanha, em 1994. Ele é
baseado nos “Procedimentos-Padrões das Nações Unidas para a Equalização de Oportunidades para Pessoas
Portadoras
de
Deficiências”
(1996).
Disponível
em:
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139394por.pdf.
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mas com a oportunidade de que fossem ensinados também em outros ambientes escolares e na
comunidade. As crianças poderiam ser retiradas de sala, de acordo com seus planos
educacionais individualizados, e serem encaminhadas para classes de recursos, classes
especiais parciais ou autocontidas, escolas especiais ou residenciais. O objetivo seria auxiliar
o aluno a dominar habilidades e conhecimentos necessários para a vida futura, tanto dentro
quanto fora da escola (Mendes, 2006).
Na prática, atualmente, ambas as propostas ainda dividem a opinião dos educadores e
as ações do Estado brasileiro. Segundo Ferguson e Ferguson (1998), muitos questionamentos
surgem com o paradigma da inclusão escolar. Alguns deles são centrais para nossa pesquisa.
Primeiro, se a escola deve priorizar o aprendizado ou a socialização. Segundo, se a inclusão
escolar seria para todos, ou só para alguns. Em terceiro, se incluir significa colocação integral
na classe comum ou pode-se combinar a colocação na classe comum com situações
especializadas de aprendizagem? E em quarto lugar, se as evidências empíricas sustentam ou
não a inclusão? Outros dilemas de ordem prática também desafiam a perspectiva da inclusão
educacional, tais como a capacitação profissional e a disposição de professores que precisam
lidar com várias crianças ao mesmo tempo, sendo uma delas com deficiência e o direito de
escolha dos pais sobre o melhor modelo educacional para seus filhos. Em suma, subjacente a
algumas dessas tensões presentes na atual retórica sobre a inclusão escolar está o velho dilema
sobre a natureza e o propósito da escolarização em si (Mendes, 2006).
São vários os relatos e situações encontrados no nosso corpus de pesquisa que trazem
uma perspectiva crítica do modelo de inclusão. O cerne da crítica está na falta da qualidade
em nome da socialização e na falsa inclusão na qual “você coloca aluno dentro de uma sala no
cantinho do pensamento, porque a professora não sabe o que fazer com ele” (Relato de
Valéria de Oliveira, delegada da III Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência). Ou
ainda, crianças que passam o dia passeando pela escola, assistindo TV ou isoladas na sala dos
professores ou biblioteca porque atrapalham os outros alunos sem deficiência. Há relatos de
que estudantes com deficiência são excluídos das avaliações nacionais que medem o
desenvolvimento escolar no Brasil, tal como a prova do IDEB (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica), para não baixar a nota média da escola ou do município. Notas que surgem
nos diários escolares sem os alunos terem feito as provas.
O mesmo ocorre também com os alunos surdos. Como mencionado acima, o fracasso
escolar é recorrente, pois o método de alfabetização e de avaliação não leva em conta o
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bilinguismo e a língua de sinais como primeira língua. Além dos casos mencionados acima,
os surdos também sofrem de isolamento linguístico, pois a escola, incluindo os professores,
não se comunica na língua dele. Na maioria das vezes, apenas os intérpretes de Libras são
seus interlocutores, sendo ele o único aluno surdo da sala ou da escola.
Alguns desses dilemas são centrais na defesa das escolas bilíngues para surdos, uma
perspectiva de espaço escolar específico diferente do modelo das escolas especiais, focadas na
abordagem clínica e reabilitadora da deficiência. Está em questão a liberdade de escolha dos
pais; a necessidade de um ensino especializado em Libras; de um currículo cultural que leve
em conta as diferenças linguísticas, a defesa de uma educação de qualidade, cujo aprendizado
deve ultrapassar a mera socialização; e, principalmente uma perspectiva política e cultural da
escola. Até então, toda a configuração dos espaços escolares seja no modelo especial
específico – tal como as primeiras instituições mencionadas –, seja no modelo integrador ou
no inclusivo traz a perspectiva da surdez como deficiência. As escolas bilíngues, inspiradas no
movimento multiculturalista da década de 1990 (Fernandes e Moreira, 2014), buscam
modificar essa lógica e pensar a surdez como minoria linguística e cultural. São espaços onde
a premissa fundante é a valorização da língua de sinais e da experiência visual delineadora da
cultura, da identidade e da comunidade surda. A língua de instrução é a língua de sinais e a
língua do país é ensinada como segunda língua, conforme já discutido acima. Sob essa
perspectiva, não interessa o espaço em si, mas a língua, a didática e a cultura que regem esse
espaço. A grande crítica ao modelo inclusivo é que a língua de sinais seria considerada como
sub-língua ao ser ensinada apenas no contraturno, prejudicando o aprendizado dos alunos
surdos.
Se a visão é o principal canal de comunicação e o mais natural de um
indivíduo, por que não aproveitar-se desse canal para oferecer um ensino de
qualidade? Essa constatação leva a uma óbvia proposição que não tem sido
tratada como óbvia: a educação oferecida para pessoas visuais deve
contemplar um currículo visual, uma pedagogia visual, uma metodologia
visual e, nesse contexto, a avaliação também precisa ser visual. Se a Libras e
o Português-Escrito propiciam “visualidade” ao ensino, são essas as formas
de instrução mais acessíveis dentro das escolas onde estudam surdos
brasileiros e, portanto, é nesse viés que o ensino deve ser programado para as
Escolas Bilíngues. (Nascimento e Costa, 2014, p. 165).
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Segundo Nascimento e Costa (2014)18, as escolas bilíngues podem ser inclusivas, a
partir do ingresso de surdos e ouvintes, visto que a visualidade é acessível a ambos. Nesse
sentido, a oferta de uma educação visual deve ter como meta o princípio da isonomia aos
surdos, e das formas de apresentação das línguas, de modo a não violar o princípio da
visualidade educacional, princípio esse que precisa ser garantido e preservado dentro de todas
as Escolas Bilíngues de Surdos.
Além disso, segundo Regina Souza (2007) a língua de sinais “já deve fazer parte” e
configurar o cotidiano escolar, “já deve ser compartilhada” por professores e estudantes, “já
não pode mais ser o problema” a ser resolvido. A língua portuguesa faria parte curricular
como língua de vizinhança conosco. “Língua que permitiria a surdos e ouvintes afrouxar a
fronteira que uma história autoritária fez erigir, pétrea e rigidamente, entre nós e eles” (p.
35). Nos contextos bilíngues é preciso garantir funções e espaços igualmente prestigiados de
presença de duas línguas na comunidade, se, de fato, almeja-se a sobrevivência de ambas. Isso
interfere na própria constituição identitária dos sujeitos. A depender da política assumida,
pode haver ou não prevalência de uma língua sobre a outra, em um processo de assimilação
linguística, e criar ou não situações de violência simbólica e constrangimentos sociais. A
escola não deve confinar o surdo, mas ampliar seus horizontes expondo-o a duas línguas e
culturas. Nesse sentido, é plausível que crianças ouvintes estudem em escolas bilíngues para
surdos.
No próximo capítulo discutiremos de forma mais detida a configuração das escolas
bilíngues como espaço político. Por ora, é importante destacar os diversos atores políticos
envolvidos nas definições tanto do tipo de escola quanto do método de ensino para surdos.
Tanto os professores e pais, envolvidos diretamente no cotidiano escolar das crianças surdas,
quanto os especialistas, pesquisadores, gestores de políticas públicas e movimentos sociais se
engajaram na defesa de diferentes posicionamentos, muitas vezes falando em agindo em nome
dos surdos.

1.4 – A educação de surdos no cenário brasileiro contemporâneo: controvérsias
sobre a noção de bilinguismo

18

Os autores discutem o modelo da Primeira Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português-Escrito do
Distrito Federal, criada em 2013. A escola aceita matrícula de surdos e ouvintes.
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No Brasil, parece não haver dúvidas de que o bilinguismo é o melhor modelo de
educação para surdos. Movimentos sociais, especialistas e pesquisadores da área, gestores do
Ministério da Educação e todo o arcabouço legal que ampara a educação de surdos advoga a
favor do bilinguismo. Do ponto de vista das políticas públicas, a educação bilíngue consta de
um dos principais documentos que regem a educação de surdos: a Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008)19. Todas as notas técnicas20
emitidas pelo MEC desde então, ao tratarem do assunto, mencionam a educação bilíngue. Do
ponto de vista legal, várias são as leis e decretos que versam sobre o tema de forma mais
geral, mencionando o direito à educação bilíngue sem defini-la21. A controvérsia está
exatamente na definição do que, de fato, significa o termo. A divergência de interpretação
sobre o que é uma educação bilíngue para surdos faz emergir alguns focos de tensão
relacionados à definição de a) quem é alvo da educação bilíngue, b) qual a língua de
instrução, c) qual o espaço onde ela deve ser realizada, d) quais as premissas que regem a
educação bilíngue.
De forma mais específica, o Decreto nº 5.626 aponta, no artigo 22, para a garantia da
educação bilíngue tanto em escolas ou classes bilíngues quanto em escolas comuns:
I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com
professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental;
II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos
surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou
educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes
da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de
tradutores e intérpretes de Libras - Língua Portuguesa. (BRASIL, 2005, grifo nosso)

O Decreto traz ainda a definição de escolas ou classes de educação bilíngue como
“aquelas em que a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de

19

Disponível em http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf.
Nota técnica 05/2011 (Implementação da Educação Bilíngue); Nota técnica 62/2011 (Orientações aos Sistemas de
Ensino sobre o Decreto nº 7.611/2011), ambas elaboradas pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC).
21
Dentre os instrumentos legais que atestam o direito à educação bilíngue para surdos no Brasil, sem defini-la,
podemos destacar a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (2007), da qual o Brasil é
signatário por meio do Decreto nº 6.949/2009; o Decreto nº 7.611/2011 que dispõe sobre a educação especial e o
atendimento educacional especializado; e o Plano Nacional de Educação, sancionado em 2014 por meio do
Decreto nº 13.005 e que rege a educação brasileira pelos próximos dez anos.
20
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instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo”22. A questão é que
esse texto traz uma ambiguidade geradora de uma confusão conceitual, que leva ao
entendimento de que é bilíngue porque inclui ouvintes que falam português e surdos que se
comunicam em Libras. Ou seja, é bilíngue porque a instrução é dada em duas línguas.
(Nascimento e Costa, 2014).
Essa é a interpretação corrente de vários teóricos (Mantoan, 2011; Mantoan e Prieto,
2010; Sassaki, 1997) e também dos principais documentos organizadores de políticas públicas
brasileiras e também, que trazem a seguinte definição:

A educação bilíngue a educação bilíngue para estudantes com surdez caracteriza-se
pelo ensino ministrado por meio da Língua Portuguesa e da Libra (sic), devendo ser
disponibilizados os serviços de tradutor/intérprete e o ensino da Libras para os
estudantes (Nota técnica 05/2011 do MEC).

Os documentos também se ancoram no artigo 208 da Constituição Brasileira, inciso
III, que prevê a garantia de “atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. E ainda, orientam que os alunos
sejam inseridos nas escolas comuns via sistema de dupla matrícula, em que devem receber
Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno, de forma complementar e/ou
suplementar. No caso dos surdos, o AEE é composto do ensino da Libras, da Língua
Portuguesa como segunda Libras e dos conteúdos escolares em Libras, conforme consta do
material de formação de professores publicado pelo MEC23 (Alves, Ferreira e Damázio,
2010).
Os documentos desconsideram também as questões culturais e linguísticas. A nota
05/2011 define que “a educação bilíngue para estudantes com surdez, não está, pois,
condicionada a espaços organizados a partir da condição de surdez”. Todo o posicionamento
dos gestores do MEC segue a mesma linha de argumentação:
“do ponto de vista da educação inclusiva, o MEC não acredita que a condição
sensorial institua uma cultura. As pessoas surdas estão na comunidade, na
sociedade e compõe a cultura brasileira. Nós entendemos que não existe
cultura surda e que esse é um princípio segregacionista. As pessoas não
podem ser agrupadas nas escolas de surdos porque são surdas. Elas são
22

Endossam a redação deste decreto outros instrumentos legais, tais como a lei nº7.611/2011 e o Plano Nacional
de Educação.
23
ALVEZ, Carla B.; FERREIRA, J. P.; DAMÁZIO, Mirlene M. A Educação Especial na Perspectiva da
Inclusão Escolar. Abordagem Bilíngue na Escolarização de Pessoas com Surdez. Universidade Federal do
Ceará. Brasília: MEC/SEESP, 2010.
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diversas. Precisamos valorizar a diversidade humana” (Entrevista da diretora
de políticas educacionais especiais do MEC Martinha Claret à Revista da
Feneis, 2010).

Assim sendo, a concepção de educação bilíngue para surdos, conforme os teóricos
inclusivistas e conforme a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva,
pode ser sintetizada da seguinte forma. Os alunos surdos devem ser matriculados em escolas
comuns, em salas com alunos ouvintes, onde serão acompanhados de tradutores intérpretes de
Libras. O ensino da Libras e do Português como segunda língua deve ser feito no espaço do
AEE, no contraturno. Em alguns documentos é mencionada a possibilidade do ensino do
português oral. A surdez é entendida sob o paradigma da deficiência, ainda que o bilinguismo
seja considerado. E, por último, a perspectiva cultural é completamente desconsiderada.
De outro lado, outras interpretações da legislação são conferidas tanto por
pesquisadores quanto pelos movimentos surdos. Ambos os atores têm atuado junto aos
representantes políticos na redação de documentos, leis e decretos, de forma a eliminar as
ambiguidades. Uma das atuações bem-sucedidas foi a redação final do Plano Nacional de
Educação (2014). Apesar de mencionar o decreto acima, o documento é um pouco mais
preciso na definição de educação bilíngue:

Estratégia 4.7: garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira
de Sinais - LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua
Portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com
deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes
bilíngues e em escolas inclusivas [...] (Brasil, 2014)

Da mesma forma, um Grupo de Trabalho nomeado pelo MEC24, do qual participaram
gestores, pesquisadores e lideranças do movimento surdo, produziu uma definição ainda mais
precisa, que consta do relatório “Política Linguística de Educação Bilíngue – Língua
Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa”:

Escolas bilíngues são aquelas onde a língua de instrução é a Libras e a
Língua Portuguesa escrita é ensinada como segunda língua [...], em espaços
arquitetônicos próprios, e nelas devem atuar professores bilíngues, fluentes
em Libras, sem mediação de intérpretes na relação professor-aluno e sem a
utilização do português sinalizado. Essas escolas possuem caráter
substitutivo, complementar e suplementar (Brasil, 2014, p. 4).

24

O Grupo de Trabalho foi nomeado pelo Ministro da Educação em 2013, por meio das Portarias nº 1.060/2013
e nº 91/2013. O documento consta em www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=56513.
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Em síntese, o que pesquisadores e movimentos surdos defendem são escolas públicas
específicas onde a língua de comunicação e instrução é a língua de sinais, a língua materna
dos surdos, adquirida desde os primeiros dias de vida desde que estimulada. Conforme já dito,
a justificativa é de que as crianças surdas, em geral filhas de pais ouvintes, chegam às escolas
sem uma língua. O espaço de AEE duas ou três vezes por semana seria insuficiente para
garantir a aquisição de linguagem e da Libras. A presença do intérprete de Libras deixa de ter
efetividade, visto que realizam a tradução para quem não conhece nem uma nem outra língua
(Feneis, 2011a, 2011b)25.
Conforme a nota da Feneis, em resposta à nota 05/2011 acima mencionada
a Política de Educação Especial do MEC vem secundarizando a Libras,
desconsiderando-a como língua natural dos surdos e como primeira língua de
instrução, colocando crianças que ainda não adquiriram a língua de sinais em
salas de aula cuja língua de instrução, convivência social e produção cultural
é a língua portuguesa. Desse modo, relega a Libras a um aprendizado
complementar e suplementar, mas não principal, como a legislação ordena”
(FENEIS, 2011).

Os estudiosos da educação dos surdos no Brasil têm se posicionado de forma incisiva
contra a política do MEC. Uma pesquisa conduzida pelo professor da Universidade de São
Paulo, Fernando Capovilla (2011), revelou que crianças surdas cuja língua materna é a Libras
aprendem mais e melhor nas escolas bilíngues, devido à interação com professores e colegas
sinalizadores26. Além disso, para muitos pesquisadores o problema não é o espaço escolar que
agrega apenas pessoas surdas, mas o modo como ele é constituído. Nascimento e Costa
(2014), por exemplo, acreditam que a educação bilíngue pode ser efetivada tanto em escolas
de surdos quanto em escolas com ouvintes, desde que a língua de instrução seja a Libras (não
de forma traduzida) para os primeiros e o português para os últimos. Esses estudantes,
ouvintes ou surdo, deverão ser bilíngues, ou deverão tornar-se bilíngues.
25

Nota de esclarecimento da Feneis sobre a educação bilíngue para surdos, em resposta à Nota Técnica nº
5/2011/MEC/SECADI/GAB (2011a) e Carta-denúncia dos surdos falantes da Língua de Sinais Brasileira
(Libras) ao Ministério Público Federal sobre a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva imposta à educação de surdos pela Secretaria de Alfabetização, Diversidade e Inclusão do
Ministério da Educação (2011b).
26
A pesquisa é parte do Programa de Avaliação Nacional do Desenvolvimento Escolar do Surdo (Pandes) –
apoiado pelo CNPQ, CAPES e Observatório da Educação do INEP – que teve como objetivo analisar o
desenvolvimento escolar, de cognição e de linguagem dos surdos brasileiros. Durante dez anos, de 2001 a 2011,
foram avaliados cerca de oito mil surdos de 15 estados brasileiros com idades entre 6 a 25 anos, e escolaridade
que variava do primeiro ano do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino Superior. Cada estudante
surdo passou por cerca de 20 horas de testes (incluindo a Provinha Brasil e a Prova Brasil adaptadas) que
avaliam leitura alfabética de palavras novas e conhecidas, compreensão de leitura de sentenças e textos,
qualidade ortográfica da escrita, vocabulário de escrita para nomear objetos, vocabulário de leitura orofacial,
memória, dentre outros (Capovilla, 2011).
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E ainda, recusam a ideia de que a inclusão possa acontecer pela simples presença de
surdos e ouvintes em uma sala de aula.
A educação bilíngue não pode ocorrer de qualquer forma e a qualquer custo,
pois não se reduz a qualquer espaço educacional onde se agrupam surdos e
ouvintes; não se reduz a qualquer ambiente onde esteja presente um
profissional que fez algum curso de Libras e que “tem ou não” fluência em
Libras, ou que “tem ou não” domínio do conteúdo a ser traduzido. O simples
agrupamento de pessoas diferentes, com características diferentes e com
necessidades diferentes não acarreta a inclusão. (NASCIMENTO E COSTA,
2014, p. 163).

Além de uma definição precisa sobre educação bilíngue, os movimentos surdos e os
especialistas têm defendido uma abordagem cultural para a educação dos surdos, tanto nos
documentos quanto nas pesquisas. Um importante marco legal utilizado é a Convenção
Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência:
Art. 24 - os Estados membros devem garantir que: “o aprendizado da língua
de sinais e promoção da identidade linguística da comunidade surda”.
Art. 30 – determina “que sua [dos surdos] identidade cultural e linguística
específica seja reconhecida e apoiada, incluindo as línguas de sinais e a
cultura surda”. (grifo nosso) (BRASIL, 2009).

Também no âmbito internacional, foram publicados documentos que amparam o
posicionamento do movimento surdo, tais como a nota da International Desability Aliance
(IDA), uma organização internacional da sociedade civil que representa as pessoas com
deficiência na ONU.
[...] As crianças surdas precisam ser incluídas primeiramente através da
língua e da cultura mais apropriada antes de serem incluídas nas diferentes
áreas da vida em estágios posteriores, por exemplo, no ensino médio e
superior, bem como na vida profissional. O apoio dos pares é necessário.
(ONU, 2011)

Essa breve discussão sobre a noção de bilinguismo esconde mais do que simples
interpretações e aplicações da legislação ou das pesquisas. Está por trás dessa controvérsia,
mais uma vez, a perspectiva da surdez ou como deficiência, ou como minoria linguística.
Basta verificar que os documentos do MEC se referem aos surdos como estudantes com
surdez, remetendo, a nosso ver, à velha perspectiva patológica. Já os documentos dos
movimentos surdos e dos pesquisadores se referem aos surdos considerando a perspectiva
cultural. Se de um lado defende-se a educação de surdos a partir de uma política educacional
inclusiva, de outro, os movimentos e especialistas lutam por uma política linguística para os
surdos (Fernandes e Moreira, 2014). Isso remonta à ambiguidade existente desde sempre
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sobre o termo bilinguismo, que esconde uma realidade conflitiva e o não reconhecimento
político da diferença surda. Carlos Skliar (2009) aponta que determinadas experiências
educacionais que procuram um hipotético equilíbrio entre a língua de sinais e a língua oficial,
como é o caso das escolas “inclusivas”, acabam por burocratizar e administrar a língua dos
surdos e originam uma falsa condição de bilinguismo.
Algumas ações concretas derivam dessa dupla interpretação do bilinguismo no Brasil.
A partir de 2008 houve um progressivo fechamento das escolas de surdos e a substituição
gradual por matrículas na rede regular de ensino. Em fevereiro de 2011, o Instituto Nacional
de Educação de Surdos (INES), foi comunicado pelo MEC de que a oferta da educação básica
na escola deveria ser encerrada até dezembro daquele ano. Somado a isso, houve a criação do
AEE como espaço de aprendizado complementar e suplementar e a proibição de matriculas
nas escolas públicas ou filantrópicas especiais – algumas em transição para o modelo
bilíngue27.
A proibição foi revogada em novembro de 2011, a partir da mobilização do
movimento surdo, em conjunto com as APAEs e a ONCB (Organização dos Cegos do Brasil).
Os pais de crianças surdas que utilizam o sistema público de ensino voltaram a não ter a
obrigatoriedade de matricular seus filhos em escolas regulares, amparados pelo Decreto nº
7.611. Ainda assim, a legislação brasileira traz o termo preferencialmente relacionado às
escolas regulares e isso dá subsídios para que o MEC destine recursos para as escolas
regulares.
Um levantamento realizado pelo Movimento surdo – e que serviu como base da cartadenúncia apresentada ao Ministério Público Federal28 – identificou um decréscimo no número
de matrículas de alunos surdos tanto nas escolas específicas quanto nas escolas regulares entre
2002 e 2008. Cruzamentos feitos com dados do INEP (Instituto Anísio Teixeira) revelaram
um pequeno aumento de matrículas, de forma geral, a partir da promulgação da Lei da Libras,
em 2002. Entretanto, em 2006 esse número começou a cair. Segundo o levantamento do
movimento, esse decréscimo não significou, como seria de se esperar, um aumento
correspondente no número de matrículas nas classes comuns da rede regular, conforme dados
abaixo:
27

Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, e a Resolução nº 04, de 02 de outubro de 2009.
Carta-denúncia dos surdos falantes da Língua de Sinais Brasileira (Libras) ao Ministério Público Federal sobre
a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva imposta à educação de surdos
pela Secretaria de Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (2011b).
28
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Tabela 1 – Número de matrículas de alunos surdos e deficientes auditivos em
escolas específicas e em escolas comuns na educação básica
2002-2008
Alunos surdos e
deficientes
2002
auditivos
Em
classes
e
escolas específicas 35.582
Em classes comuns
da rede regular de
16.840
ensino
Total em escolas
específicas
e 52.422
comuns

2003

2004

2005

2006

2007

2008

36.242

36.688

35.647

34.111

28.947

26.112

19.782

25.637

31.794

38.027

34.627

40.545

56.024

62.325

67.441

72.138

63.574

66.657

Fonte: Carta-denúncia dos surdos falantes da Língua de Sinais Brasileira (Libras) ao Ministério Público Federal
sobre a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva imposta à educação de
surdos pela SECADI/MEC (2011)

Figura 1 - Número de matrículas de alunos surdos e deficientes auditivos em
escolas específicas e em escolas comuns na educação básica
2002-2008
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Fonte: Carta-denúncia dos surdos falantes da Língua de Sinais Brasileira (Libras) ao Ministério Público Federal
sobre a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva imposta à educação de
surdos pela SECADI/MEC (2011)
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A queda mais significativa foi entre 2006 e 2008, quando verifica-se uma queda de
72.138, em 2006, para 66.657 alunos matriculados. Observa-se uma exclusão de 5.481 alunos
surdos e com deficiência auditiva. Os dados do levantamento evidenciam ainda que, se forem
considerados apenas os alunos surdos – entre 2004 e 2008 o INEP/MEC publicou estatísticas
diferentes para surdos e deficientes auditivos, considerando os últimos aqueles com perdas
auditivas mais moderadas – a situação agrava-se ainda mais, visto que o número cai de 47.981
para 32.765, entre 2006 e 2008. Ou seja, a evasão escolar totaliza 15.216 alunos surdos.
Tabela 2 – Número de matrículas de alunos surdos em escolas e classes
específicas e em escolas comuns na educação básica
2002-2008
2004

2005

2006

2007

2008

Classes e escolas
específicas

17.179

28.293

26.750

15.964

14.797

Classes comuns

10.208

18.375

21.231

16.320

17.968

Total de classes e
escolas específicas
e classes comuns

27.387

46.668

47.981

32.284

32.765

Alunos surdos

2002

2003

Fonte: Carta-denúncia dos surdos falantes da Língua de Sinais Brasileira (Libras) ao Ministério Público Federal
sobre a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva imposta à educação de
surdos pela SECADI/MEC (2011)

O levantamento feito pelo movimento surdo utilizou-se também dos dados do Censo
Escola 2010 (INEP/MEC), para evidenciar a redução de 23.856 matrículas de crianças com
deficiências na Educação Infantil (se consideradas as modalidades específica e regular, nas
redes federal, estadual, municipal e particular) entre 2008 e 2010.
Em síntese, podemos mapear o cenário educacional brasileiro para as pessoas surdas
com uma perspectiva de ampliação de matrículas na rede regular de ensino, ampliação de
formação e contratação de intérpretes de Libras e diminuição e/ou fechamento das escolas
específicas, por falta de recursos. A despeito das lutas dos movimentos surdos, dos censos
acima apresentados e da intensa atuação nas três esferas, legislativo, judiciário e executivo,
parece ser esse o cenário que se desenha. Ainda que a política nacional desconsidere as
escolas bilíngues, algumas iniciativas públicas isoladas tiveram sucesso em Fortaleza – CE,
São Paulo – SP e Sumé – PB.
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1.5 – Movimento Surdo em Favor da Educação e Cultura Surda
O engajamento político dos surdos que defendem a língua de sinais é antigo, como
pudemos observar no início desse capítulo. Durante o período em que predominou a ideologia
oralista, surdos do mundo todo se encontravam clandestinamente. Se, antes, tais encontros
eram simples reuniões entre amigos, depois da proibição do uso da língua de sinais se
tornaram centros de resistência da cultura surda. Nasceram puramente da necessidade de se
comunicar, de encontrar um igual, pessoas que “falassem” a mesma língua e que se
entendessem, já que era o único lugar onde a língua de sinais era usada, mesmo sendo
proibida (Garcêz, 2008). Com o tempo, as narrativas sobre conquistas e experiências pessoais
passam a fazer parte dessas reuniões, o que confere um tom mais político e reivindicatório,
solidifica as comunidades e origina as associações de surdos, que hoje se espalharam pelo
mundo todo.
No Brasil, as primeiras associações surgiram na década de 1950, primeiramente com o
objetivo de reunir surdos sinalizantes para confraternizações e eventos esportivos. Para reunir
essas associações, em 1987 foi fundada a Feneis (Federação Nacional de Educação e
Integração dos Surdos)29, que exerceu um papel importante na promulgação da legislação
relacionada à Libras. Tanto as associações de surdos locais quanto a Feneis são espécies de
âncoras para os movimentos surdos brasileiros, que existem de forma menos organizada e
institucionalizada, mas que não deixam de ter importante função política no cenário
educacional.
Com a iminência do fechamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES)
em 2011, o movimento surdo ganha novos contornos e adota uma posição mais contestatória
frente às políticas educacionais brasileiras (conferir linha do tempo abaixo). O movimento
passa, então, a ser denominado Movimento Surdo em Favor da Educação e Cultura Surda
(conforme apresentado no Grupo Fechado do Facebook), ou ainda, Movimento Surdo em
defesa das Escolas Bilíngues para Surdos, conforme Campello e Rezende (2014). A liderança
principal do movimento, em geral, é a diretora de políticas educacionais e/ou a presidente da
Feneis, que assinam todas as notas técnicas, cartas abertas e documentos oficiais relacionados
ao movimento. Entretanto, as lideranças estaduais e municipais não necessariamente estão
29

A instituição foi fundada, na verdade, em 1977, com o nome de FENEIDA (Federação Nacional de Educação
e Integração dos Deficientes Auditivos). Entretanto, era dirigida por ouvintes que representavam os surdos
brasileiros. Em 1987 o nome é alterado, quando pela primeira vez um surdo assume a liderança da entidade.
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ligadas a alguma associação. Ou seja, institucionalmente o movimento se ancora na Feneis,
mas tem organização menos estruturada formalmente e organiza suas ações por meio do
grupo fechado do Facebook.
A primeira agenda do movimento foi um abaixo-assinado entregue ao Ministro da
Educação, Fernando Haddad, e uma mobilização realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2011,
que reuniu quatro mil pessoas em Brasília (Revista da Feneis, 44). Ainda que o MEC tivesse
renunciado ao fechamento do Ines, os surdos continuaram as mobilizações com o intuito de
incorporar à redação do Plano Nacional de Educação, em tramitação desde 2011, as escolas
bilíngues para surdos. Em seguida, os surdos organizaram em todas as casas legislativas
estaduais um evento chamado “Setembro Azul”, com o objetivo de sensibilizar os deputados
estaduais. Na mesma semana, realizaram uma ação coordenada em todos os estados para
entregar aos Ministérios Públicos Federais uma carta-denúncia, mencionada acima, acerca da
atual política de educação inclusiva estabelecida pelo MEC. Como resultado da cartadenúncia,
Federal
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Conforme descreve Campello e Rezende (2014), durante toda tramitação do PNE uma
comissão do movimento trabalhou na elaboração de emendas à redação do plano, tanto na
versão da Câmara dos Deputados quanto na do Senado. Os surdos de Brasília e proximidades
estiveram presentes várias vezes em audiências e votações relacionadas ao PNE, seja na
forma de manifestações nas plenárias, seja na composição das mesas de discussão. Outro
grupo atuou em reuniões com os relatores do PNE para esclarecimentos sobre a educação
bilíngue, o que resultou, ao final, na seguinte redação, cujo destaque foi uma contribuição e
vitória do movimento.

Estratégia 4.7 Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais
– LIBRAS – como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa
como segunda língua, aos alunos surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17
(dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, [...].
(BRASIL, 2014, grifo nosso).

O PNE foi sancionado em 25 de junho de 2014, o que significou uma grande vitória
para o movimento surdo. Interessa-nos aqui o papel de representante político das demandas
educacionais dos surdos exercido pelo movimento. Conforme já dito, nosso interesse de
pesquisa busca compreender a relação entre as lutas sociais e os processos de representação
política que se dão discursivamente no caso da educação bilíngue. Em especial, procuramos
perceber qual o lugar dos afetados que compõe o movimento surdo na configuração dessa
representação. Dessa forma, a linha do tempo abaixo traz algumas ações importantes para
elucidar o contexto em que os proferimentos analisados em nossa pesquisa emergem.

***
Neste capítulo traçamos um panorama histórico sobre a educação de surdos,
discutimos os diversos modelos educacionais e espaços escolares que estão em disputa e
apresentamos os contornos do cenário educacional brasileiro contemporâneo. Esse panorama
teve como objetivo identificar os diversos atores e focos de tensão envolvidos na temática, no
sentido de compreendermos melhor como são acionadas diferentes formas de representação
política contemporaneamente, objetivo central desta pesquisa.
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CAPÍTULO 2 - LÍNGUA, LINGUAGEM E A CONFORMAÇÃO DAS
LUTAS SOCIAIS SOB UMA PERSPECTIVA POLÍTICA E
COMUNICACIONAL
Até o momento apresentamos os meandros históricos da educação de surdos e a
configuração do cenário brasileiro. Neste segundo capítulo, nos dedicamos a pensar a
educação dos surdos a partir de uma perspectiva política e comunicacional. Partimos da
premissa que os surdos são uma minoria linguística e que o fenômeno das lutas sociais e da
representação política dessas lutas requer uma reflexão do ponto de vista relacional, a partir
do qual as interações sociais por meio da linguagem se apresentam como constituidoras
mesmas do fenômeno. Em outras palavras, o entendimento é de que os fenômenos de
representação política vistos sob a ótica alargada da representação discursiva se constituem a
partir das interações sociais, meio pelo qual são estabelecidas a legitimidade, a autorização, a
delegação, a transparência, a prestação de contas, os próprios representados e o seu
empoderamento.
Se é por meio das interações sociais que os processos alargados de representação
política se constituem, a linguagem acaba por se revelar fundante desses processos em todas
as instâncias. Da mesma forma, a questão da linguagem ocupa centralidade nas discussões
sobre a educação de surdos, não apenas porque conduz a uma reflexão sobre métodos e
didáticas, mas porque o histórico de surdos dela privados configurou um cenário de vários
determinismos: o fracasso escolar e atrasos cognitivos oriundos da surdez per se, a acusação
de que as línguas de sinais não conduziam a reflexões abstratas e o estigma de incapacidade
dos surdos.
Dessa forma, com o intuito de localizar o fenômeno da educação de surdos enquanto
questão política e comunicacional, cujo papel da linguagem se mostra central, neste capítulo,
desenvolvemos uma discussão sobre o lugar que esta ocupa a) na constituição dos sujeitos
políticos enquanto minoria linguística, especificamente os surdos; b) nas lutas sociais, cuja
expressão pode ser encontrada na forma da representação política exercida pelos movimentos
e c) na configuração de conflitos linguísticos.
No primeiro ponto, discutiremos como os processos de aquisição de linguagem dos
surdos os conduzem a um lugar político, do qual a linguagem é fundante. Ou seja, a questão
da língua e da linguagem será discutida do ponto de vista do letramento, da constituição das
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subjetividades e identidades dos sujeitos surdos e da autocompreensão do seu lugar político
no mundo. Discutiremos também a conformação da escola como comunidade política
configurada a partir de uma minoria linguística. No segundo ponto, discutiremos a
centralidade da linguagem na constituição das lutas sociais, evidenciando que a questão
linguística é não só o mote das lutas do movimento surdo, mas central para a conformação da
própria luta. Partimos do pressuposto de que as lutas por reconhecimento, na sua
conformação, são fenômenos comunicacionais per se, visto que se configuram a partir da
linguagem, e que a representação política é uma das expressões dessas lutas. Por fim,
indicamos que a questão linguística é, ela própria, meio e fim no estabelecimento de critérios
valorativos de uma sociedade e na reprodução das desigualdades sociais advindas do não
reconhecimento do plurilinguismo de um país.
Nossa abordagem parte de referenciais teóricos que conferem centralidade à
linguagem, à perspectiva relacional e à constituição dos sujeitos políticos e das lutas a partir
de condições socioculturais e históricas, tais como Bakthin, Vygotsky, Taylor, Honneth, entre
outros, que se aliam à acentuada mudança de paradigma das ciências humanas conhecida
como virada linguística (linguistic turn)30.
Antes, entretanto, é preciso delinear sob qual perspectiva compreendemos as
imbricações entre língua e linguagem. Diferentemente da visão instrumental de linguistas
estruturalistas como Saussure31, para o qual a distinção entre uma e outra é muito clara, em
Bakhtin (1986), não existe língua separada da linguagem. Os sujeitos não interagem
simplesmente usando palavras da língua, mas por meio de um conjunto de enunciações que
carregam ideologias, valores e sentidos construídos socialmente. Para Bakhtin (1986) a língua
não pode ser um conjunto de regras e combinações tão abstratas que sequer são percebidas
pelos falantes. Os sentidos são provisórios e dependem do uso social da língua historicamente
localizado, praticado por sujeitos históricos, imersos culturalmente em determinados

30

A virada linguística parte de uma profunda ruptura com o paradigma epistemológico, que, em síntese, buscava
compreender como se constitui o conhecimento. Nessa perspectiva, a concepção naturalista da linguagem ainda
considerava as palavras vinculadas a conceitos, em uma relação direta e instrumental, sujeita ao controle do
homem (TAYLOR, 1995, p. 103).
31
Para estudiosos estruturalistas do campo da linguística, como Saussure (1995), a língua é definida como a
parte social da linguagem, como um fato social, diferente da fala, que seria um ato individual exercido dentro
dos limites da língua. É uma forma de expressão que sistematiza e dá materialidade à linguagem, cuja unidade é
impossível determinar exatamente pela sua característica complexa e ampla. É, ao mesmo tempo, um “produto
social da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para
possibilitar o exercício de tal faculdade pelos indivíduos” (p. 17). Ou seja, a língua seria um instrumento que
possibilita a linguagem.
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contextos, de forma a dar existência a um diálogo. Desse modo, o aparato técnico que
reproduz a língua, como os fonemas, combinações e regras, não produz, por ele mesmo,
sentido.
Assim como Bakhtin (1986), consideramos a língua como algo que vai além das
normas e convenções, que diz de um conjunto de sentidos compartilhados por dada
comunidade linguística em interação. Logo, ao indicarem a importância da língua na
constituição de suas identidades, ao definir o que é bom e justo e ao hierarquizarem valores,
as minorias linguísticas o fazem por meio da língua no seu uso social. E ainda, como
discutiremos posteriormente, ao colocarem em marcha as suas lutas por reconhecimento,
essas minorias, novamente o fazem por meio de sua língua, que na maioria das vezes não é
compreensível à maioria linguística. O desafio das minorias linguísticas seria, então, construir
um terreno comum de sentidos entre falantes e não falantes da mesma língua, considerando
que significados e valores sociais estão ancorados no uso social da língua. Para os surdos,
esse terreno comum seria conduzido por meio do bilinguismo, ao mesmo tempo fundamental
para o desenvolvimento pessoal e político dos surdos e para a garantia da partilha de sentidos,
importante para as lutas sociais e para a representação política.

2.1 - O lugar da linguagem na constituição de sujeitos políticos e das comunidades
surdas
O desenvolvimento da linguagem e a aquisição de uma língua são processos
constitutivos do pensamento e, em última análise, dos sujeitos que significam o mundo a sua
volta e localizam a sua própria existência dentro desse mundo de sentidos. É a partir das
construções linguísticas que se estabelecem a assimilação de valores e a articulação desses
pelos sujeitos. Ideias, sentimentos e valores, ao se materializarem na forma da linguagem,
passam a compor uma realidade e a fornecer instrumentos para o aprendizado e para a ação
dos sujeitos no mundo. “A língua transforma a experiência” (SACKS, 1989, p. 56) e assim
provê meios para alcançarmos um universo simbólico. Passado e futuro, hipóteses, lugares
distantes ou relações sociais, construções simbólicas aparentemente óbvias, dependem de uma
língua para serem compartilhados e experienciados.
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Um ser humano não é desprovido de mente ou mentalmente deficiente sem uma
língua, porém está gravemente restrito no alcance de seus pensamentos, confinado,
de fato, a um mundo imediato, pequeno. (SACKS, 1989, p. 52)

A linguagem é anterior ao sujeito (Arendt, 1958; Taylor, 1992; Bakhtin, 1986), pois,
sem ela os signos não adquirem significados e por consequência não constroem valores e
identidades. Construto social, o desenvolvimento da linguagem, para Vygotsky (1934), iniciase no primeiro dia de vida. As sensações de um bebê ganham sentido por meio da
comunicação da mãe que, dia após dia, leva a ele todo um mundo de significados. As palavras
da mãe encontram correspondência, pouco a pouco, na vivência do próprio bebê, que passa de
um “mundo perceptivo” para um “mundo conceitual” (VYGOTSKY, 1934. Mãe, pai,
professor e todos aqueles que nos cercam são responsáveis por esse avanço diário e contínuo
da criança que adentra o mundo da linguagem. Bakhtin (1986) explica que a língua é produto
da interação social e que ela é responsável por interligar os sujeitos ao mundo e criar um
território comum entre eles. “Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em
última análise, em relação à coletividade” (BAKHTIN, 1986, p. 113).
Charles Taylor, um dos autores das Teorias do Reconhecimento32, na primeira fase dos
seus escritos – antes do texto clássico sobre multiculturalismo e reconhecimento – vai buscar
no expressivismo alemão, especificamente na obra de Herder, a base para a sua teoria da
linguagem, a partir de uma forte crítica ao naturalismo, mais especificamente contra o que
chama de abordagem designativa da linguagem. Para Taylor, essa perspectiva é responsável
por gerar uma ideia de sujeito atomizado, independente da sociedade em que vive, visto que
possuiria pleno controle e domínio sobre a linguagem e uma aspiração à soberania. As
palavras teriam sentido apenas para designarem objetos e a linguagem teria a função restrita
de descrever o pensamento humano, de forma descolada da experiência (TAYLOR, 1995, p.
94). Herder ataca essa concepção a partir de uma teoria expressivista da linguagem focada na
perspectiva do agente. A ideia central é que Herder identifica uma dimensão linguística da
existência humana. O ato de expressão – fala, gesto ou qualquer outro tipo de expressão –

32

As Teorias do Reconhecimento podem ser definidas como um conjunto de reflexões em torno da noção de
reconhecimento, desencadeadas inicialmente por uma releitura da ideia de reconhecimento intersubjetivo em
Hegel. Marcam o início desse debate filosófico a palestra de Charles Taylor, proferida em 1990 na inauguração
do Princeton University’s Center for Human Values, e a publicação da obra de Axel Honneth Lutas por
Reconhecimento em 1992. Em geral, esse conjunto de teorias têm se dedicado a pensar as origens e os meios
para superar a opressão e as injustiças sociais.
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gera reflexão, um distanciamento da significação imediata das coisas. Assim, a expressão do
pensamento, por sua possibilidade reflexiva, pode transformá-lo.
Umas das principais contribuições de Herder – para Taylor a mais importante, pois
está na base da concepção contemporânea de linguagem – é a percepção de um holismo de
significado, que passa a considerar não só a palavra, mas o contexto cotidiano das práticas
linguísticas. “A linguagem não é algo que se possa construir com uma palavra de cada vez
[...] dado que cada palavra supõe um todo de linguagem que lhe dê plena força como palavra,
como um gesto expressivo que nos situa na dimensão linguística” (TAYLOR, 1995, p. 109).
Assim, por ser constituída a partir de uma rede de sentidos, a linguagem só ganha significação
quando observada como parte do todo, a partir de um ponto de vista específico.
Como as palavras só têm sentido quando compreendidas a partir de uma rede de
significação, não é possível controlar ou dominar as implicações daquilo que é dito. “Nossa
linguagem é sempre mais do que podemos alcançar. É, de certo modo, inexaurível [...] Ela é
criada na fala, sendo na realidade continuamente recriada, ampliada, alterada, remoldada”
(TAYLOR, 1995, p. 111).
Essas são as bases que Taylor utiliza para formular a sua concepção de linguagem,
central para a conformação dos sujeitos políticos. A influência expressivista é nítida na
definição de linguagem como algo que “não só abarca as palavras que pronunciamos, mas
também outros modos de expressão com os quais nos definimos e entre os quais se incluem as
linguagens da arte, do gesto do amor, entre outros” (TAYLOR, 1992, p. 52-53).
Dessa forma, na obra de Taylor a linguagem é constitutiva do mundo, dos sujeitos e de
suas identidades, sendo fundamental também para a agência humana. A experiência só ganha
significação para quem as vivencia a partir da expressão linguística. Os sujeitos não podem
ser percebidos como anteriores às relações comunicativas, à cultura e à tradição, visto que é a
linguagem que os define, que constitui o pano de fundo valorativo e os contextos sociais e que
guia as ações do homem no mundo. Essa concepção se soma ao conjunto de críticos ao
pensamento naturalista do século XIX, que sustenta o ideal de sujeito atomizado, livre das
imposições da tradição, autossuficiente para fazer suas escolhas pessoais e buscar soberania
exatamente porque possui controle sobre a linguagem. Para Taylor, tanto a autonomia quanto
a liberdade são ideais construídos em seus contextos comunicativos. A linguagem vista como
atividade só pode se desenvolver em uma comunidade de fala. Seu locus primário é a
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conversação. Ambas, linguagem e comunidade de fala se constituem mutuamente em uma
rede dialógica de significação do mundo.
Se a linguagem é, então, responsável por conferir sentido à existência humana e por
conduzir à compreensão de quem somos no mundo, é por meio dela também que se instituem
os sujeitos políticos. Particularmente, é na configuração das identidades individuais e
coletivas que se conformam a pertença a coletividades, o valor social dos sujeitos para si
mesmos e para a sociedade, e possibilidade da agência humana, no sentido de transformação
social. Fundamentado nessa perspectiva, Taylor (1992), em uma segunda parte da sua obra,
alia a sua concepção de linguagem à discussão sobre constituição de identidades,
reconhecimento intersubjetivo e conflito em Hegel para, então, desenvolver a sua teoria do
reconhecimento. Em Taylor (1992), o reconhecimento é uma necessidade vital dos sujeitos e
só possível por meio das relações intersubjetivas estabelecidas dialogicamente por meio da
linguagem (p. 45). As identidades seriam constituídas dialogicamente levando em conta essa
interioridade dos sujeitos e suas relações intersubjetivas com os que os cercam33.
Também em Honneth ([1992] 2003), em particular em Lutas por Reconhecimento,
lugar central é conferido à constituição intersubjetiva das identidades por meio da linguagem,
com vistas ao reconhecimento. Os pilares desta obra de Honneth estão nos primeiros escritos
de Hegel – nos quais a linguagem, ou a autorrelação epistêmica, representa apenas um
pressuposto (p. 132) – e na psicologia social de George Mead, a principal responsável por
conferir à linguagem lugar de destaque na obra de Honneth.
Honneth reconhece que Herder já havia atentado para a capacidade de os sujeitos se
compreenderem na medida em que se expressam, mas é por meio do conceito de gesto
significante em Mead que a discussão sobre a linguagem toma lugar. O gesto significante
seria para Mead o liame entre o sujeito e o seu defrontante, pois possui a propriedade de
influir sobre o agente no mesmo momento e da mesma maneira que no seu parceiro de
interação. Por ser ouvido ao mesmo tempo em que é expresso, é capaz de desencadear uma
afetação mútua tanto no parceiro de interação quanto em si mesmo, despertando uma
autoconsciência de si que leva a uma construção de uma imagem de si mesmo e, em última
análise, uma consciência da própria identidade.
33

Taylor (1992) defende uma política de reconhecimento apenas possível por meio de uma associação entre uma
política da dignidade igualitária– orientada pelo ideal universalista de que todos os seres humanos são dignos de
respeito – e políticas da diferença, cuja base se assenta na ideia de autenticidade e do reconhecimento das
particularidades dos sujeitos e culturas. Essa autenticidade seria uma existência singular e única, na qual cada
um, ou cada povo, “possui a sua própria medida” (p. 49).
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“através da capacidade de suscitar em si o significado que a própria ação tem para o
outro, abre-se para o sujeito, ao mesmo tempo, a possibilidade de considerar-se a si
mesmo como um objeto social das ações do seu parceiro de interação” (2003, p.
129-130)

A partir dessa ideia, Mead traça os fundamentos conceituais daquilo que ele
denominou a constituição do self34, uma espécie de espelho, onde os sujeitos enxergam a si
mesmos nas reações produzidas diante de outras pessoas. Nessa dinâmica de constituição das
identidades individuais, os sujeitos internalizam o horizonte de expectativas normativas, que
Mead chama de outro generalizado. A partir das interações sociais, os sujeitos se
compreendem enquanto membros aceitos por uma coletividade, adquirem parâmetros que
guiam as suas ações e elementos que os fazem questionar esse horizonte normativo. Honneth
se ampara nas formulações de Mead para definir as lutas por reconhecimento a partir de uma
motivação moral despertada por uma identificação que a hierarquia de valores não contempla.
Enquanto em Mead há uma preocupação com a relação cognitiva da interação, por
meio da qual os sujeitos chegam a uma consciência de si mesmos, em Hegel isso é apenas um
pressuposto. Essa autorrelação epistêmica pela qual se chega ao entendimento de si mesmo
por meio da linguagem e da relação se amplia de forma que faça os sujeitos alcançarem
também uma compreensão normativa sobre si mesmo, sobre as expectativas sociais, éticas e
morais. No amálgama entre as duas concepções, Honneth confere à linguagem e às interações
posição de destaque em sua obra.
A linguagem permeia, assim, a constituição das identidades individuais dos sujeitos,
seja por meio do gesto significante, da conscientização das identidades, da internalização das
regras sociais e da compreensão de que estas podem ou não promover autorrealização. As
próprias experiências de desrespeito só são consideradas como degradantes a partir da
interpretação, “sugerida pela nossa prática linguística” (HONNETH, 2003, p. 219) que leva os
sujeitos a nomeá-las como tal. Da mesma maneira, sentimentos como a vergonha ou
rebaixamento só são compreendidos dessa forma a partir de uma significação de violação de
normas sociais, compreensão esta que se dá por meio da linguagem.

34

Em Mead, o self é constituído por meio da conversação entre o eu e o me. O primeiro funciona como o sujeito
agente, aquele que aciona a memória para empreender ações e que é responsável pela resposta criativa aos
problemas práticos. O eu está sempre “atrás do palco” e precede a consciência. O me funciona como uma espécie
de controle social, que age como coletor das informações para que sejam utilizadas pelo eu. O me incorpora não
apenas a reação do outro, mas um conjunto de expectativas ancoradas nas normas sociais. Tal processo se dá de
forma simultânea e dialética, fazendo com que a experiência social seja internalizada, significada e utilizada em
ações consecutivas.
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A partir dessa breve revisão da noção de linguagem do ponto de vista da conformação
de sujeitos políticos podemos tecer algumas considerações em relação aos surdos, para
compreender, primeiro, como os surdos experienciam o mundo e constroem significados
sobre ele, como se constituem enquanto sujeitos políticos em seus contextos sociais. Esse
percurso argumentativo, ao fim, tem o objetivo de localizar as lutas dos surdos no cenário da
representação política não eleitoral.
A princípio, pareceria plausível fazer uma defesa de que os surdos realmente
necessitam da adaptação ao oralismo ou então da convivência nas escolas inclusivas em nome
da interação e da aquisição de uma língua comum à maioria das pessoas. A questão é que a
aquisição da linguagem pelos surdos se dá de forma visual. As interações pela fala em nada
conduziriam a uma aquisição da linguagem de forma natural. Ao investir no oralismo ou em
aulas traduzidas para quem ainda não possui uma língua, o surdo, na maioria das vezes, acaba
por aprender a falar, mas não cria significados para aquilo que pronuncia. Ou seja, ele não
compreende, apenas repete (Botelho, 1998). Isso é explicado pela falta de internalização da
língua, que em geral acontece de maneira natural a partir das interações sociais, chamadas por
Herder de comunidade de fala, ou seja, locus da conversação. Aqueles que não são privados
de audição possuem contato com a língua oral de maneira espontânea, a todo o momento, e
por isso a assimilam naturalmente. Alcançar o “mundo conceitual”, conforme Vygotsky, é um
processo quase instintivo. Para os surdos privados do uso de sinais, essa passagem não é tão
simples. O bebê surdo que anseia por significados que expliquem sua vivência não os pode
encontrar nos sons. Portanto, se ele não é estimulado a usar os sinais e a entender o mundo de
forma visual, o contato com uma língua será protelado, não se sabe por quantos anos.
Não raro, encontramos histórias de surdos que foram oralizados e que, antes de
descobrirem a língua de sinais, sequer entendiam o correr dos dias, o ontem, o hoje e o
amanhã. O neurolinguista Oliver Sacks (1989) conta que atendeu uma criança de onze anos
que não tinha consciência de tempo, de senso histórico e de cronologia e por isso não fazia
distinção entre um ano atrás e um dia anterior. Assim, a criança era incapaz de contar como
passou o fim de semana. Nem ao menos entendia a pergunta que foi feita a ela. A atriz surda
Emmanuelle Laborit, em sua biografia, conta que até os sete anos de idade não sabia que cada
pessoa tinha um nome. A palavra eu, pra ela, não fazia sentido algum. Como todos se
referiam a Emmanuelle por ela, a menina surda desconhecia o sentido de si própria. “Não
havia o ‘eu’. Eu era ‘Ela’” (LABORIT, 1994, p. 51).
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Devido à ausência de uma linguagem e de uma língua – e por conseguinte de
conhecimento de mundo –, os surdos foram e ainda são considerados portadores de retardo
mental, fadados ao fracasso escolar. Nomes ou datas, informações cotidianas simples, acabam
por serem assimiladas com atraso pelos surdos, exatamente porque, para eles, não se adquire
uma língua oral naturalmente. Aquilo que antes era um estigma derivado da surdez passa a ser
reforçado pelo estigma da incapacidade, criando o par surdez/incapacidade, como algo quase
indissociável e responsável por reproduzir esse ciclo de desvalorização dessas pessoas por
centenas de anos.
Ao invés disso, se aquele que nasce surdo35 tem a oportunidade de entrar em contato
com uma língua que pode ser naturalmente adquirida – no caso, a língua de sinais –, seu
desenvolvimento passa a ser idêntico ao de uma criança ouvinte. Os surdos possuem o mesmo
período ótimo de aquisição de linguagem que os ouvintes (Quadros, 1997), mas isso só é
possível se houver espaços ricos na comunicação por sinais. Da mesma forma que os ouvintes
têm uma predisposição auditiva para internalizar a língua do seu país, os surdos têm uma
predisposição visual para aprender a língua de sinais, e ambas dependem dos estímulos e da
interatividade com o meio. Assim como crianças ouvintes balbuciam palavras, crianças surdas
“balbuciam” sinais. Como a Libras é facilmente internalizada pelos surdos, ela é a língua que
lhes possibilita expressar suas ideias, articular posições e assim construir a sua identidade. O
aprendizado da Libras não exclui o aprendizado da fala, mas, conforme os autores dos
Estudos Surdos (Quadros, 1997; Botelho, 1998; Souza, 2006; Skliar, 2009), deve ser o
primeiro, aquele que possibilita a aquisição de uma linguagem desde os primeiros dias de
vida, sem atrasos.
Sem a aquisição da linguagem no tempo correto, os surdos passam as suas vidas
assistindo cenas “do outro lado de uma porta de vidro”, sem acessar a experiência. O mesmo
acontece com a autopercepção de sujeitos políticos, que se reconhecem enquanto parte de
uma identidade coletiva apenas quando possuem meios para essa compreensão do mundo. A
imersão nas práticas linguísticas de forma natural e ambientes ricos linguisticamente
possibilita aos surdos o desenvolvimento pleno na língua de sinais, e posteriormente na língua
majoritária de um país, de forma reflexiva, e não descritiva, conforme aponta Taylor (1995).

35

Importante fazer a distinção entre surdez pré-linguística e pós-linguística. A primeira diz respeito àqueles que
nasceram surdos ou que ficaram surdos antes de adquirirem uma linguagem, ao passo que a segunda está
relacionada àqueles que se tornaram surdos depois de já se comunicarem por meio de uma língua. Dentre os
nascidos surdos, o risco de crescerem sem uma língua é sempre premente.
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Ao se autoperceber enquanto sujeito político, o agir político se torna possível para os surdos
por meio da possibilidade contínua de recriar, remoldar e alterar a realidade. E ainda, ao
compreenderem a realidade que os cerca, são capazes de incorporar expectativas sociais,
questioná-las e enxergar expectativas de mudanças sociais.
A constituição das identidades surdas também é constituinte dos sujeitos políticos. A
compreensão de ser surdo e as implicações disso passa pela relação intersubjetivamente
construída no contato entre eles, que se dá de forma mais frequente na comunidade surda. Em
geral, duas são as oportunidades organizadas de conformação de uma comunidade política
constituída de uma minoria linguística, no caso dos surdos: as associações de surdos e as
escolas bilíngues de surdos. A conformação de uma minoria linguística organizada
politicamente se dá em vários espaços, organizados ou não, que possibilitam o
compartilhamento de sentidos por meio da mesma língua.
Nas associações, conforme já discutido acima e em outro trabalho (Garcêz, 2008), a
perspectiva política se faz presente na forma do encontro com o outro surdo, no uso da língua
de sinais, no compartilhamento de significados sobre a surdez, na identificação das questões
comuns e na organização e mobilização política. Entretanto, antes de chegarem às
associações, quando jovens ou adultos, os surdos passam pelas escolas, o que pode conduzir
ou não a uma perspectiva política da surdez enquanto minoria linguística.
Os autores dos Estudos Surdos defendem que a escola de surdos é muito mais do que
um espaço de ensino. Ela é um lugar de constituição de uma comunidade política, na qual a
produção de sentidos comuns, por meio da mesma língua, passa pela ideia de resistência, de
valorização da língua de sinais, das identidades surdas e da cultura surda. Esses autores
propõem que a educação bilíngue e os espaços específicos devem ter como objetivo mais do
que o simples domínio de duas línguas ou da técnica e de conteúdos (Behares, 1993; Skliar,
2009; Silva, 2008). Ela deve ser definida como “uma oposição aos discursos e práticas
clínicas hegemônicas e como o reconhecimento político da surdez como diferença” (Skliar,
2009; p. 7). Nesse sentido, Skliar (2009) aponta que a educação bilíngue assume um duplo
valor. Primeiro, a perspectiva política deve ser assumida como construção histórica, cultural e
social. Em segundo lugar, o político deve ser reconhecido dentro das relações de poder e de
conhecimento que atravessam e delimitam a proposta e o processo educacional. Ou seja, a
escola tem papel fundamental a) no reconhecimento de pertencimento a uma minoria
linguística, b) na construção de saberes que vão além do conhecimento instrumental e técnico
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das disciplinas, c) na valorização da experiência visual enquanto forma de ver e perceber o
mundo, e, por fim, d) no entendimento de cada um e de todos que aquela coletividade forma
um corpo político de resistência e de luta.
Para Skliar (2009), o ensino é uma forma privilegiada de política cultural, na qual se
representam formas de vida social e se enfatizam conhecimentos que proporcionam uma visão
determinada do passado, do presente e do futuro. A educação não é opaca nem neutra em seus
valores. No caso da educação bilíngue, não deve ser entendida como meramente técnica, mas
deve se materializar como projeto político sociolinguisticamente justificado. Em suma, o que
Skliar defende é o reconhecimento político da surdez como diferença, como parte dos direitos
humanos dos surdos, por meio da educação bilíngue (p. 10).
Sendo assim, o lugar da escola de surdos organiza uma condição de comunidade que
pode ser definida também como uma condição de resistência. “A consciência de pertencer a
uma comunidade diferente é uma possibilidade de articular resistências às imposições
exercidas por outras comunidades ou grupos dominantes” (SKLIAR, 2009; p. 11). O contato
dos surdos entre si permite intercâmbios de significados, produções culturais e artísticas que
promovem uma autoprodução de significados como fundamento da identidade surda, uma
estratégia de nascimento da cultura chamada por Wrigley (1996) de invenção cotidiana da
surdez.
O projeto da escola bilíngue, como defendem alguns autores, deve ser construído a
partir da reciprocidade política, uma nova forma de relação em que surdos participam da
organização da escola como professores, diretores e funcionários, construindo uma visão
positiva da surdez (Souza, 2007; Behares, 1993). A perspectiva da educação bilíngue,
diferente do que foi discutido nas outras abordagens, traz os surdos para o centro do processo
de ensino e aprendizagem. É ele, por meio da sua língua, o protagonista do desenvolvimento
dos métodos, das didáticas, das formas de avaliação e dos conteúdos. A “ancestralidade” dos
conhecimentos adquiridos pela comunidade surda, conforme definiram Lane, Pillard e
Hedberg (2011), traz subsídios para o desenvolvimento dessa educação bilíngue, que só pode
ser efetivada por meio de uma forte agência dos próprios surdos.
De maneira prática, os currículos multiculturais das escolas bilíngues devem se
diferenciar a partir de um conjunto de disciplinas específicas, tais como Libras como primeira
língua, português como segunda língua na modalidade escrita, literatura surda, história do
povo surdo, dentre outras.
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2.2 - A centralidade da linguagem nas lutas sociais e na representação política
Até este ponto do capítulo, observamos que o lugar político que as línguas de sinais
ocupam, bem como o paradigma da surdez enquanto perspectiva cultural, têm conduzido a
várias lutas sociais pela valorização de uma minoria linguística. Essas lutas ganharam
expressão concreta no debate sobre o melhor modelo de educação para surdos, visto que a
escola é um lugar, por excelência, de constituição dos sujeitos políticos, da ideia de
comunidade e da valorização de uma língua. E ainda, essas lutas são compreendidas,
reelaboradas e ressignificadas a partir da representação política de atores variados da cena
pública, que vão desde representantes formais até as lideranças dos movimentos sociais.
Dessa forma, a representação política e as lutas sociais se retroalimentam em um
continuum, por meios diversos, no sentido de configurarem parâmetros de legitimidade, novas
temporalidades para além dos períodos eleitorais, empoderamento dos afetados, identificação
e apresentação de novas demandas, além da definição das próprias constituencies, ou grupo de
representados. Essa dinâmica se dá por meio das interações sociais, redes discursivas que
acionam não apenas representados e representantes das mais diferentes naturezas – delegados,
eleitos, auto-autorizados, dentre outros – mas também temas que circulam, mobilizam e
transformam a esfera pública, as próprias lutas sociais e a representação política.
Nesse sentido, a centralidade da linguagem para as lutas sociais se apresenta a partir
da condição mesma de constituição do fenômeno. Isso é evidente no caso dos surdos, no qual
a questão linguística é, ao mesmo tempo, o centro das demandas e o meio para que elas sejam
tematizadas, meio este que nem sempre é favorável aos surdos. Vários são os autores que vão
tratar dessa centralidade da linguagem nas lutas sociais, com abordagens e premissas distintas
(Taylor, 1992; Honneth, 2003; Markell, 2003; McNay, 2008). Entretanto, parece consenso
entre eles que ao menos a construção de um sentido comum é fundamental para a busca da
justiça empreendida pelas lutas sociais, e para nossos objetivos, pela relação que elas
estabelecem com a representação política. Ou seja, as pessoas precisam ao menos
compreender porque as outras são dignas de respeito e valor. No caso dos surdos o desafio é
construir sentidos comuns valorizando a sua língua, que não é o meio de comunicação da
maioria.
Alguns desses autores estão preocupados muito mais com o modo com que as
questões de injustiça são trazidas a público e negociadas – seja por meio da paridade de
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participação (Fraser, 2003), da deliberação (McBride, 2005), do diálogo (Tully, 2004) ou da
representação política (Fraser, 2003) – enquanto outros preferem enfatizar o lugar da
linguagem como constituidora mesma da realidade, sob a qual se assentam as estruturas
sociais e ponto de partida para sanar injustiças (Taylor, 1992; Honneth, 2003; Markell, 2003;
McNay, 2008).
A primeira perspectiva – o modo com que as questões de injustiça são trazidas e
negociadas em público – será tratada de modo mais específico no terceiro capítulo, quando
trataremos da representação política. Nesta seção discutiremos o papel da linguagem
conforme a segunda abordagem. A intenção é compreender a noção de linguagem não só
como um modo comunicativo – argumentação, diálogo, proferimento de representação ou
debate público – mas como, nos mesmos moldes de Bakhtin, constituidora do pano de fundo
que rege as interações, lutas sociais e, em última análise, a própria representação política.
Assim, como já dito, as interações sociais fundadas intersubjetivamente e sempre
mediadas pela linguagem são as próprias constituidoras das identidades, das lutas e das
transformações morais e sociais. O holismo metodológico de Taylor é uma forma de
compreender os fenômenos sociais não de modo isolado, mas a partir de um pano de fundo
social e cultural onde os sujeitos estão inseridos (TAYLOR, 1995, 1997).
Pensar as lutas sociais a partir da linguagem implica olhar os conflitos como meios
para compartilhar sentidos, desafiar valores sociais e ampliar as relações de reconhecimento
em sociedade. Em suma, podemos identificar três funções da linguagem nas lutas sociais, e,
por conseguinte, na dinâmica da representação política: a) o lugar da linguagem como criativa
e transformadora dos padrões sociais; b) como condutora dos processos de visibilidade na
busca pela justiça e c) como meio de integração na comunidade política.

2.2.1 - O potencial transformador e criativo da linguagem
A possibilidade criativa da linguagem é um dos principais motivos que leva alguns
autores a focarem suas discussões nesse ponto como chave para as transformações com vistas
à justiça social. Em geral, ela carrega um potencial reflexivo (Taylor, 1992), capaz de propor
novas gramáticas morais (Honneth, 2003), a possibilidade de instaurar o novo (Arendt, 1958;
Markell, 2003) e questionar as relações de poder (McNay, 2008). Em Taylor (1992, 1995,
1997), a premissa da linguagem como atividade dialógica confere a ela o lugar da criação.
Baseado em Herder, ele defende que a possibilidade reflexiva faz com que os sujeitos sejam
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capazes de promover distinções e fazer avaliações daquilo o que é bom ou ruim para as suas
vidas. As avaliações fortes (Taylor, 1999) pressupõem a capacidade dos sujeitos de vincular
seus desejos de primeira ordem – necessidades físicas vitais – aos desejos de segunda ordem –
valores éticos e morais36. Essa habilidade humana de refletir sobre as concepções de bem e
hierarquizá-las é ancorada tanto na biografia individual dos sujeitos, quanto na tradição
cultural e linguística na qual o sujeito está inserido.
Valores são entidades objetivas e não subjetivas. Eles encontram-se objetivados
tanto na língua como em práticas sociais e instituições e é a forma peculiar na qual o
sujeito se vincula e reflete sobre esses valores objetivados que constitui sua
identidade peculiar. (SOUZA, 2000, p. 100)

A vinculação entre os sentimentos morais e o conhecimento reflexivo, feita por meio
do ato de expressão promoveria uma articulação (Taylor, 1999). Ou seja, os sujeitos passam a
ter consciência sobre os seus valores ao se expressarem e ao narrarem suas identidades, e
assim promovem uma transformação discursiva de sentidos, podendo reconfigurar a
hierarquia de valores e as definições do que é bom e justo. O sujeito só consegue promover
essa articulação na e pela língua, que traz ilimitadas possibilidades de novos sentidos,
característica própria do meio linguístico (SOUZA, 2000, p. 102).
A função criativa da linguagem é inerente à própria formação do self e ao
conhecimento social implícito daquilo o que é ou não digno de valor (Honneth, 2003). A
partir de uma relação conflitiva entre o eu criativo e o me, que incorpora as regras sociais,
surge uma tensão entre a vontade coletiva internalizada e as pretensões de individuação
impulsionadas pelo eu. As lutas sociais emergem exatamente dessa relação “que deve levar a
um conflito moral entre o sujeito e seu ambiente social” (p.141). Esse potencial criativo
reverbera nas relações sociais de forma a mobilizar sujeitos que se subjugam às mesmas
fontes de opressão. As lutas sociais buscam, dessa forma, propor novas gramáticas morais
que alteram esse pano de fundo valorativo. O horizonte de normas morais, tácito e implícito
no cotidiano social, se reproduz por meio da linguagem, mas também se reestrutura por meio
dela.
A possibilidade, desde sempre, de instaurar o novo, advinda do potencial criativo da
linguagem, foi chamada por Hannah Arendt (1958) de natalidade. Essa noção coloca em
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Em Fontes do Self (1997), o autor se volta para uma arqueologia filosófica ao tentar explicar historicamente a
constituição das concepções valorativas de bem e da noção de dignidade humana.
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evidência uma perspectiva processual das lutas sociais em curso, considerando a
imprevisibilidade aberta pela linguagem face às interações humanas (Markell, 2003)37.
Por fim, há que se considerar que a linguagem é entremeada das relações de poder. Por
meio dela, é possível levar os sujeitos à ação e à superação das estruturas opressoras (McNay,
2008). Baseada na perspectiva fenomenológica da segunda fase dos escritos de Pierre
Bourdier38, Louis McNay defende que os constrangimentos que os sujeitos sofrem seriam
recursos para a agência dos indivíduos. A competência linguística desses sujeitos, ligada à
competência social, os levaria a conhecer o seu lugar no mundo sendo impulsionados à ação.
Seja na noção de natalidade ou na de novas gramáticas morais, do eu criativo, das
avaliações fortes ou da renovação das estruturas sociais, a função criativa da linguagem se
revela essencial para a configuração das lutas sociais e da sua expressão pública, na forma da
representação política. A dinâmica da representação, da maneira com que se discute neste
trabalho, se estrutura a partir de se insumos provenientes do pano de fundo moral que se
articula através da linguagem, gerando as demandas de representação.
Para além de uma dimensão estratégica, a representação se nutre dos contextos sociais
onde está inserida. No caso das representações políticas que emergem da perspectiva dos
oprimidos, ela não apenas emerge dos contextos sociais, como também busca reconfigurá-los
de forma a ampliar a inclusão na comunidade política e alterar os padrões de justiça. O
potencial reflexivo da linguagem, canalizado na forma da representação, busca propor novas
gramáticas e instaurar o novo, a partir da identificação da opressão e do desejo de
emancipação.
E ainda, em uma perspectiva interacional e discursiva da representação, essa
reconfiguração dos padrões de justiça não deve prescindir da ação dos próprios representados,
que devem legitimar ou recusar determinados pontos de vista ou propor novas
reconfigurações. Dessa forma, uma representação legítima e democrática deve ser aquela
capaz de reflexivamente envolver representantes e representados em trocas discursivas por
meio da linguagem, favorecendo a criatividade para a ruptura de determinados padrões. As
37

Segundo Markell (2003), considerar a imprevisibilidade aberta pela linguagem face às interações humanas
envolve lidar com os riscos do conflito, da hostilidade, dos mal-entendidos e da alienação próprios da vida.
Como algo impossível de ser controlada, a linguagem pode também caracterizar uma finitude da agência
humana, porque a) é entendida como herança ou pano de fundo sedimentado que não pode ser transformado pela
simples vontade dos sujeitos e b) porque é uma atividade contínua e aberta ao futuro, cujo sucesso é imprevisível
e incerto.
38
Para Pierre Bourdieu, a linguagem é uma instituição social que por si só impõe violências simbólicas, sendo,
ao mesmo tempo, constituída por e constitutiva das relações de poder.

64

distinções e avaliações possibilitadas pela linguagem permitem aos sujeitos avaliarem o que é
bom e justo, além de hierarquizar e questionar valores. Muitas vezes, a consciência desses
valores é alcançada no ato de expressão da própria representação, configurada na e pela
língua.
No caso das pessoas surdas, as possibilidades criativas que advém da linguagem
expressa por meio da língua de sinais são as mesmas. Assim, se os surdos, ou qualquer outra
pessoa, são desprovidos de linguagem e do direito ao uso da sua língua, são prejudicados no
exercício das suas habilidades políticas, no potencial criativo de descristalizar a opressão e na
promoção de um movimento emancipatório em relação às dinâmicas de representação, de
forma a retroalimentá-la.

2.2.2 - O lugar da visibilidade nas lutas sociais
É por meio da linguagem que demandas públicas se tornam visíveis de diversas
formas, seja em protestos, em proferimentos ou outras formas de expressão pública. Não é
apenas o modo com que a linguagem as materializa, mas os elementos morais e as questões
simbólicas que ela aciona para lançar temas na arena pública. As lutas sociais, ao alçarem a
esfera de visibilidade, buscam promover um desvelamento de questões outrora invisibilizadas,
ligadas à opressão e à desigualdade social, o que diz dos padrões de justiça de uma sociedade.
É o que Taylor (1995) e Markell (2003) chamam de disclosure, uma concepção heidggeriana
de tornar presente, dar existência.
O desvelamento, também na obra de Hannah Arendt (1958), é entendido como o que
dá existência. A linguagem é anterior aos sujeitos; de um lado, molda os horizontes da vida
humana e, de outro, lança o que estava oculto à condição de existência. É por meio da
linguagem, da fala em público, que os sujeitos se tornam visíveis aos outros e se fazem
presentes no mundo: “... a aparência — aquilo que é visto e ouvido pelos outros e por nós
mesmos constitui a realidade” (ARENDT, 1958, p. 59). As próprias identidades dos sujeitos e
coletivas não são pré-existentes, mas resultam da ação de aparecer e desvelar (Arendt, 1958).
A visibilidade conferida pela linguagem também tem a função de arrancar os sujeitos
da opressão na medida em que estes se identificam com situações semelhantes a de outros,
como escreve Honneth:
entre as finalidades impessoais de um movimento social e as experiências privadas
que seus membros têm de lesão, deve haver uma ponte semântica que pelo menos
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seja tão resistente que permita uma constituição de uma identidade coletiva.
(HONNETH, 2003, p. 258)

Isso significa que dar visibilidade e compartilhar experiências semelhantes de privação
e dano leva os sujeitos a compartilharem um vocabulário comum sobre o sofrimento vivido,
articulando-os em um “quadro de interpretações intersubjetivo que os comprova como típicos
de um grupo inteiro” (p. 258). Essa semântica coletiva é essencial para o surgimento dos
movimentos sociais, visto que experiências antes desarticuladas passam a compor um
horizonte subcultural de interpretação que dá sentido e motiva a luta de um grupo, além de
arrancar outros que vivem os mesmos problemas da situação paralisante de rebaixamento.
Assim, a linguagem, bem como a dinâmica processual que ela possibilita à
representação não eleitoral, se apresenta como aquela capaz de a) articular em um grupo os
sujeitos que passam pelas mesmas experiências de desrespeito, b) promover um vocabulário
comum compartilhado e c) funcionar como motivação moral para a luta, originando os
movimentos sociais. Ao falar em nome de alguém de forma pública, os afetados são
chamados a se posicionarem sobre o objeto da representação, tendo a possibilidade de saírem
das situações de opressão ao se identificarem com outros da mesma forma oprimidos.
A expressão pública e a visibilidade das demandas de representação possibilitam
também uma maior interatividade, conferindo maior ou menor legitimidade a elas. Ainda que
a representação seja capaz de trazer à esfera pública temas invisibilizados, ela apenas se torna
relevante na medida em que essa visibilidade resulta em uma maior possibilidade de
contestação e revisibilidade inculcada pelos próprios representados chamados a participarem.
No caso dos surdos, essa visibilidade vem carregada de uma corporeidade própria da
língua de sinais. A dinâmica da representação apenas se retroalimenta se eles têm acesso ao
objeto representado, situação na qual a questão da língua se mostra fundamental. A
visibilidade possibilitada pela linguagem não é qualquer visibilidade. Ela deve ser acessível a
surdos e ouvintes de modo a possibilitar que todos possam alimentar a dinâmica da
representação de forma plural. Ainda que a representação possa funcionar como tradução de
temas invisibilizados e ponte semântica para a esfera pública, se não for acessível aos surdos,
em nada contribui para as suas lutas sociais.

2.2.3 - A possibilidade de integração na comunidade política
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A terceira função importante da linguagem para as lutas sociais se encontra na ideia de
integração na comunidade política. Alguns autores defendem que isso é possível a partir da
existência de um vocabulário público comum que traduz questões de um grupo para a esfera
pública de modo inteligível. Seria o que Honneth (2003) nomeia como semântica coletiva um
meio de os sujeitos reconhecerem e autoidentificarem seus posicionamentos de modo a
defenderem porque suas demandas são dignas de atenção e valor. Além disso, Honneth
propõe uma integração social formada por uma ampliação das relações de reconhecimento
que se instaura por meio de um vocabulário comum que guiaria as relações éticas. Ou ainda,
seria o que Hannah Arendt nomeia como mundo comum, um mundo de sentidos partilhados
por meio da linguagem.
A integração na comunidade política passa também pela convivência harmônica entre
as diferentes culturas, algo possível a partir da pressuposição de igual valor entre elas
(Taylor, 1992). Se uma cultura é importante para um determinado grupo de pessoas, elas não
podem ser desvalorizadas a priori (TAYLOR, 1992, p. 97). Essa eventual convivência
harmônica, a possível integração na comunidade política e a pressuposição de igual valor
caminham no sentido de uma fusão de horizontes39. O desenvolvimento de novos
vocabulários entre as culturas conduziria a uma comparação com base não nas normas de
apenas uma cultura, mas pela transformação primeira dos parâmetros de comparação (p. 99).
Assim, Taylor defende a visibilidade dos saberes de diferentes culturas e um entrecruzamento
desses saberes com a finalidade de promover o desenvolvimento de novos vocabulários e
novas bases para as definições de justiça e dignidade humana.
Mais uma vez, esse mundo comum, integração social ou fusão de horizontes
dependem, no caso dos surdos, de formulações capazes de abarcar as duas línguas em
questão. Não basta que a representação leve as demandas dos surdos para a arena política. É
preciso que ela seja capaz de levar também os surdos, incluí-los na comunidade política e
validar ou não o processo da representação. Parece-nos claro que esse mundo comum
concorre com uma fragmentação social própria de comunidades que utilizam outra língua, no
sentido cultural ou simbólico. Entretanto, no terreno da política, essa integração se mostra
necessária para que os surdos alcem o direito de pertencerem a essa comunidade, de serem
contemplados e reconhecidos pelos padrões de justiça vigentes.

39

Conceito utilizado inicialmente por Gadamer e incorporado à obra de Taylor (1992)
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2.3 - Lutas sociais e minorias linguísticas
Como discutido acima, a centralidade da linguagem nas lutas sociais e na dinâmica da
representação política nos diz da relevância da comunicação, da visibilidade, das interações
sociais, da constituição de sentidos compartilhados e, sobretudo, da possibilidade criativa de
transformação social. Taylor, baseado em Herder, aponta para a possibilidade de reflexão que
a linguagem carrega, levando as avaliações fortes do que é bom ou justo para as suas vidas.
Honneth, sob a influência de Mead, aposta no papel do eu criativo como aquele que
impulsiona os sujeitos a questionar o horizonte de normas sociais internalizadas e, em última
análise, propor novas gramáticas morais. Markell, a partir de uma perspectiva arendtiana,
aposta na ideia de natalidade, característica intrínseca à linguagem que forma a ação e o
discurso, e que significa a possibilidade, desde sempre, de instaurar o novo.
Essa aposta no estabelecimento do terreno comum de sentidos das lutas contra as
injustiças traz um desafio teórico para se pensar os conflitos linguísticos, objetivo desta
pesquisa articulados à questão da representação. O estabelecimento de um terreno comum de
significados com vistas ao reconhecimento de alguns grupos parece ser um problema,
especialmente quando se tratam de grupos linguísticos diferentes, que não só falam línguas
distintas, mas produzem sentido de outra forma, conferem valor social a diferentes coisas e
hierarquizam o que é bom e digno conforme suas raízes linguísticas e culturais. Embora
alguns autores já tenham encontrado algumas soluções, seja na noção de fusão de horizontes
(Taylor, 1992), na constituição de um mundo comum (Markell, 2003 baseado em Hannah
Arendt) ou, ainda, na constituição de novas gramáticas morais compartilhadas (Honneth,
2003), eles não explicam claramente o impasse. Como construir um terreno comum de
sentidos, se os próprios afetados muitas vezes não se comunicam na mesma língua? E ainda,
como compreender a dinâmica da representação política nos casos de plurilinguismo, se a
construção de sentidos comuns é fundamental para garantir processos inclusivos, plurais,
democráticos, transparentes, com vistas ao empoderamento dos sujeitos?
Taylor (1992) é o que mais se aproxima desa discussão, ao trata do valor das línguas
como expressão do “eu profundo” (p.101), constituidora das identidades do sujeito. Na sua
defesa do valor das culturas, Taylor assume que as políticas por reconhecimento devem levar
em conta a diferença linguística, por uma questão de sobrevivência cultural e linguística, e
porque esse modo de vida é importante para um determinado grupo de pessoas. No exemplo
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de Québec, os canadenses deveriam conviver com leis e medidas que assegurassem a
sobrevivência da língua francesa nesta cidade, como a publicação de documentos oficiais na
língua, entre outras ações.
Mas isso não explica ainda como francófonos e anglófonos deveriam compor uma
comunidade política falando línguas diferentes e se reconhecendo intersubjetivamente de
forma mútua. A saída redentora de Herder seria que aprendessem a língua do outro. A fusão
de horizontes proposta por Taylor também nos levaria a essa mesma compreensão. O
bilinguismo, proposta bastante difundida em países plurilíngues, seria a saída (ou imposição),
possibilitando a constituição desse terreno comum de sentidos entre grupos que falam línguas
diferentes, que significam o mundo de forma distinta. Ainda assim, isso requer, em algum
momento das lutas sociais, uma concessão à norma linguística dominante, e em alguma
medida a subordinação ao habitus linguístico (Bourdieu, 1996), constituído pelas línguas
oficiais e reproduzido por várias instituições sociais. Observamos, como pode ser percebido
ao longo da nossa análise, que essa concessão é acionada, muitas vezes, de forma estratégica
pelos movimentos surdos, com vistas a produzir esse terreno comum de sentidos.
Nesse ponto, a ênfase que Lois McNay (2008) confere às estruturas de poder
constitutivas da linguagem nos é útil. Fundamentada na obra de Pierre Bourdieu, a autora
define a linguagem como uma instituição social que por si só impõe violências simbólicas,
sendo, ao mesmo tempo, constituída por e constitutiva das relações de poder. Para ela, é um
meio complexo no qual a expressão e o entendimento são ligados aos modos de violência
simbólica que determinam a existência. Dessa forma, as lutas sociais estariam ligadas à noção
de habitus de Bourdieu, um processo de incorporação das relações de poder na constituição
das subjetividades e na reflexividade dos sujeitos. A agência estaria situada na prática
cotidiana e nas interações, compreendendo o poder como definidor das relações sociais.
McNay utiliza a noção de habitus de Pierre Boudieu para dizer que as desigualdades
se conformam a partir de uma inculcação sutil e cotidiana das relações de poder que se
impõem sobre os corpos e sobre as disposições dos indivíduos. A noção de habitus linguístico
de Pierre Boudieu nos ajuda a compreender a hierarquia de valores que se estabelece entre as
línguas em sociedade. Esse não é o foco, nem ao menos a matriz teórica da nossa pesquisa,
mas a descrição que Bourdieu oferece sobre os meios de legitimação de uma língua em um
país é bastante elucidativa para explicar as desigualdades linguísticas que se conformam. O
habitus é uma espécie de matriz que guia as percepções, os julgamentos e as ações dos
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sujeitos. Fazem parte dele a dominação e a opressão, que vão sendo internalizadas dia a dia,
por meio da linguagem, muitas vezes ofuscando os sujeitos sobre a própria condição em que
vivem. De modo mais específico, uma dessas formas de dominação se conforma a partir de
um modelo de produção e circulação linguística composto pelo habitus linguístico e por um
sistema de sanções e censuras que contribui para formar o valor simbólico da língua legítima
(BOURDIEU, 1996, p. 24).
Para Bourdieu (1996), quanto mais oficial e legítima é a língua de um país, mais
imperativa ela se mostra (p. 31). Uma rede de atores sociais, normas e procedimentos
alimentam a legitimidade de uma língua, que está “enredada com o Estado, tanto em sua
gênese como em seus usos sociais” (p. 32), reunindo gramáticos, professores e agentes do
estado para garantir essa legitimidade.

É no processo de constituição do Estado que se criam as condições de constituição
de um mercado linguístico unificado e dominado pela língua oficial: obrigatória em
ocasiões e espaços oficiais (escolas, entidades públicas, instituições políticas, etc.),
esta língua de Estado torna-se norma teórica pela qual todas as práticas linguísticas
são objetivamente medidas. Ninguém pode ignorar a lei linguística que dispõe de
seu corpo de juristas (os gramáticos) e de seus agentes de imposição e controle (os
professores) investidos do poder de submeter universalmente ao exame e à sanção
jurídica do título escolar e o desempenho linguístico dos sujeitos falantes
(BOURDIEU, 1996, p. 32).

A autoridade de avaliação dos gramáticos e professores e a padronização da norma
linguística nos documentos e procedimentos de Estado, como os concursos e julgamentos vão
contribuindo para uma política de unificação linguística. Somado a isso, um conjunto de
instituições e mecanismos específicos, como a exigência da língua legítima para o ingresso no
mercado de trabalho, por exemplo, reforçam esse efeito de dominação linguística.
Em Bourdieu (1996), a integração em uma mesma ‘comunidade linguística’ é a
condição de instauração das relações de dominação linguística, visto que esta requer “um
mínimo de comunicação entre as classes e, portanto, o acesso dos mais desprovidos (por
exemplo, os imigrantes), a uma espécie de mínimo vital linguístico” (BOURDIEU, 1996, p.
26). Por trás da ideia da viabilidade da comunicação interna a um país se esconde “um
conflito pelo poder simbólico, de fazer reconhecer um novo discurso de autoridade, com uma
determinada representação de mundo por ele veiculada” (BOURDIEU, 1996, p. 34).
A concepção de habitus linguístico de Bourdieu ajuda a explicar porque a questão das
minorias linguísticas parece não ser um problema no Brasil, ainda que no país sejam
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faladas/sinalizadas mais de 300 línguas brasileiras40, considerando o censo do IBGE de 2010
e os dados do Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística (Ipol), de
2007. Ao todo, são 274 línguas indígenas, sendo que 17% do total de índios – quase 153 mil
pessoas com mais de cinco anos de idade – não são falantes do português. Além dessas
línguas, são faladas no Brasil a língua portuguesa com suas variações, 30 línguas de
imigração, duas línguas de sinais e línguas crioulas e afro-brasileiras faladas nos quilombos41.
O projeto de nação empreendido pelos portugueses desde a colonização, e perpetuado
pelos sucessivos governos brasileiros, tratou de enraizar a ideia de que para ser brasileiro é
preciso falar a língua portuguesa, como se um fosse sinônimo do outro (Oliveira, 2009).
Estima-se que eram faladas 1.078 línguas indígenas quando da chegada dos portugueses em
1500. O processo de glotocídio (assassinato das línguas) envolveu uma série de ações que
Oliveira (2009) identificou em documentos que vão desde o império – empenhado em tirar os
povos indígenas da barbárie por meio da dizimação de suas línguas – até o Estado Novo,
período no qual a preocupação nacionalista promoveu a repressão e perseguição das línguas
de imigração.
A naturalização da concepção de país monolíngue, reproduzida com muita
naturalidade pela escola, esconde sob o véu ilusório do consenso linguístico as tensões que
envolvem essas minorias de maneira latente. Até mesmo os conflitos indígenas são
conhecidos muito mais como questões de demarcação de terras, de saúde pública ou de
preservação ambiental do que propriamente questões linguísticas. É verdade que o uso e a
sobrevivência de determinadas línguas estão diretamente ligados a essas ações políticas, mas
os meios de luta e de expressão se fazem por meio das línguas e das expressões culturais
indígenas, muitas vezes incompreendidas pelos falantes da língua portuguesa.
Em geral, é contra essa naturalização da língua legítima e oficial que lutam as
minorias linguísticas de um país. Alguns grupos lutam pela sobrevivência da língua, que em
muitos casos só são faladas em ambiente doméstico. É o caso de muitas línguas indígenas que
possuem até dez falantes. Outros lutam pela oficialização, com introdução da língua nos

40

Alguns autores já utilizam a nomenclatura línguas brasileiras no sentido de romper com a perspectiva ilusória
de monolínguismo no Brasil (Oliveira, 2009).
41
Com exceção dos dados sobre os indígenas, esses números foram extraídos do relatório de 2007 do Instituto de
Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística (Ipol), que organizou uma proposta metodológica para
o levantamento das línguas brasileiras. O trabalho é parte da iniciativa do Ministério da Cultura de criar um
Inventário Nacional da Diversidade Linguística, ainda em curso. Não foram encontrados os registros sobre as
línguas crioulas e afro-brasileiras.
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sistemas de ensino e nos documentos e procedimentos públicos. Foi o caso da oficialização do
tukano, do nheengatu e do baniwa, em 2004, a lado do português, na cidade de São Gabriel da
Cachoeira, no Amazonas, e é o caso da Língua Brasileira de Sinais como língua das
comunidades surdas brasileiras. O valor das línguas de sinais ainda é questionado pelo fato de
ser uma língua visual-espacial, e não uma língua oral-auditiva como a maioria das línguas do
mundo.
As conquistas legais dependem de alguma forma da construção de sentidos comuns
entre grupos que falam línguas diferentes, que significam o mundo de forma distinta. Isso
requer, de algum modo, uma concessão à norma linguística dominante, e em alguma medida a
subordinação ao habitus linguístico (Bourdieu, 1996), constituído pelas línguas oficiais e
reproduzido por várias instituições sociais, dentre elas a escola. Ou seja, falar ou conhecer a
língua majoritária, se inserir na seara política instituída serve, em algum momento, como
forma estratégica de conquistar meios para construir sentidos partilhados. Ao menos a
construção de um sentido comum é fundamental para a busca da justiça social. Ou seja, as
pessoas precisam ao menos compreender porque as outras são dignas de respeito e valor. As
várias formas de representação política podem ser um meio para isso.

***

Neste capítulo, apresentamos uma discussão sobre a centralidade da linguagem, seja
na constituição dos sujeitos políticos, das minorias linguísticas e das lutas sociais. Aqui, se
revela importante pensar que as interações sociais constituídas pela linguagem configuram as
lutas sociais e norteiam as suas expressões públicas, tais como os proferimentos de
representação não apenas dos afetados, mas dos vários atores políticos envolvidos na temática
da educação dos surdos. De um lado é fundamental pensar, como Taylor e Honneth, sobre a
produção dos contextos morais que guiam as injustiças sociais e as lutas, bem como a
relevância de considerar as relações estabelecidas entre os sujeitos para superar essas
injustiças. Por outro, a imprevisibilidade da linguagem enfatizada por Markell advinda das
interações sociais nos auxilia a sustentar uma visão processual das lutas e da representação
política, que requer um exame amplo das várias arenas onde ela é exercida. Por fim, Lois
McNay traz contribuições acerca das relações de poder configuradas por meio da linguagem
que cria um habitus linguístico que valoriza determinadas línguas em detrimento de outras.
72

Particularmente, a compreensão da linguagem enquanto central para as lutas sociais
nos conduz à percepção dos processos de representação política não eleitoral também de
forma interacional e discursiva. Os processos de autorização fora dos períodos eleitorais, a
legitimidade da representação, a conformação discursiva dos representados e das audiências,
tudo isso se constitui de forma alargada, na forma da interação e da produção de sentidos que
circulam socialmente. Isso acontece tanto em relação à representação engendrada pelos
movimentos sociais quanto por outros atores sociais. E ainda, a representação política oferece
meios para inserir temas na agenda política, elucidar injustiças, acolher as diferenças,
estabelecer processos de empoderamento e promover maior inclusão dos surdos na
comunidade política.
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CAPÍTULO 3 - REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E LUTAS SOCIAIS
Conforme discutido ao final do capítulo anterior, a representação política possui papel
importante na conformação das lutas sociais, visto que ela é capaz de pautar temas novos na
cena pública, mobilizar grupos e movimentos sociais, tanto para reivindicar demandas, quanto
para exigir transparência e conduzir os sujeitos em desvantagem a desenvolver habilidades de
expressão. A dinâmica da representação se constitui, a nosso ver, dentro e fora dos
movimentos sociais, em um processo discursivo e interacional. É essa a perspectiva que
orienta a discussão deste capítulo.
Como já dito, nosso problema de pesquisa busca compreender como se constitui a
representação política em torno das demandas e dos posicionamentos sobre o melhor modelo
de educação de surdos: escola bilíngue, especial ou inclusiva. Nosso ponto de partida são os
próprios afetados, em particular aqueles que se organizam na forma de movimentos sociais: o
Movimento Surdo. Buscamos evidenciar a relação estabelecida entre as lutas sociais e a
constituição da representação política, pensada em uma perspectiva discursiva e alargada.
Recentemente, uma renovada atenção tem sido concedida pela teoria democrática
contemporânea ao tema da representação política, no sentido de ampliar a noção de
representação para além do sistema eleitoral, partidário e parlamentar. O debate vem
incorporando, paulatinamente, questões relacionadas a uma pluralização da representação, tais
como: a) a inclusão e a exclusão das minorias políticas nos processos representativos (Young
2004; Mansbridge; 2003); b) o lugar da participação (Avritzer, 2008; Urbinati, 2000; Lavalle
et al 2006) e dos movimentos sociais (Weldon, 2011); c) a dinâmica da representação fora dos
momentos eleitorais (Urbinati e Warren, 2008; Saward, 2010; Maia, 2012); d) as
transformações institucionais (Avritzer, 2008; Almeida, 2013) e e) a legitimidade da
representação exercida pelos não-eleitos. O fato é que a representação passa a ser vista como
essencial às práticas democráticas dentro e fora do Estado (Urbinati, 2000) e essencial para a
formação da opinião pública.
Urbinati e Warren (2008, p. 388) explicam essa guinada das teorias da representação
como fruto de mudanças contemporâneas. A primeira delas é que a política deixou de estar
delimitada a territórios específicos e está mais plural e dependente de negociações informais e
deliberações que geram legitimação política. A segunda é que não se pode mais promover
uma divisão entre participação e representação, visto que a legitimidade da segunda depende
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da primeira, da participação viva e atuante dos cidadãos. Lavalle, et al (2006) acrescentam à
lista de mudanças contemporâneas uma queda na centralidade dos partidos enquanto
ordenadores de identidades e preferências do eleitorado; a influência midiática na construção
de lideranças e porta-vozes; inovações institucionais que alteram o locus da representação e
um mercado de trabalho mais fluido que reorganiza a representação de outras maneiras frente
à nova estrutura ocupacional (p. 49).
Neste capítulo, discutiremos o conceito de representação política e seus
desdobramentos contemporâneos. A partir de uma revisão de literatura das origens da noção
de representação política e seus dilemas clássicos, abordaremos: a) se um representante deve
ou não fazer o que os seus representados querem; b) se o representante age em nome de
alguém ou de algum interesse, no lugar de alguém ou para alguém, c) se a representação é
democrática, d) se existe uma crise atual da representação, e) quando a representação é
legítima. Em seguida, apresentamos como uma noção alargada via pluralização da
representação política pode sanar alguns desses dilemas e oferecer respostas para as mudanças
contemporâneas apontadas acima. Consideramos aí as inovações institucionais e a inclusão de
novas formas de representação no cenário político.

3.1 - Dilemas clássicos da noção de representação: a função do representante
Em geral, a discussão clássica sobre representação política tem perpassado tanto a
função do representante quanto o modo de escolha e a questão da legitimidade. Nesta seção,
discutiremos a primeira vertente, pela qual perpassam as ideias de delegação, agir em nome
de, agir no lugar de, autorização, legitimidade, soberania. A partir da discussão sobre as
origens do conceito busca-se discutir dois dilemas clássicos apontados acima: se um
representante deve ou não fazer o que os seus representados querem e se o representante age
em nome de alguém, no lugar de alguém ou para alguém.
A noção de representação, em suas origens latinas, em nada se referia a um Estado,
governo ou a pessoas representando outras pessoas42. Em sua genealogia sobre a palavra
De origem latina, a palavra repraesentare significa “tornar presente ou manifesto; ou apresentar novamente”.
No latim clássico, refere-se a objetos inanimados, trazidos à presença de alguém, ou tornar-se presente em uma
corte em resposta a uma convocação. E ainda, a substituição de um objeto pelo outro, a antecipação de um
evento trazendo-o para o presente ou pagar em dinheiro (Pitkin; 2006[1989], p. 17). Na idade média, o termo
passa a ser usado para se referir aos líderes da Igreja no sentido de considerá-los encarnação e imagem de Cristo
42
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representação, Hanna Pitkin (1989) explica que o termo passou a ser usado no campo da
atividade política a partir de mudanças institucionais que tornaram possível a incorporação de
cavaleiros e burgueses no Parlamento. Na Inglaterra, no século XIV, a convocação para que
eles se reunissem no Parlamento com o Rei e com os lordes, para tratar de tributos, evoluiu
para uma ação conjunta. A consciência de um corpo único, com demandas comuns, fez com
que eles se tornassem “membros” do parlamento, e estavam, na maioria das vezes, em
oposição ao Rei. À medida que os Comuns passaram a atuar como um corpo unificado, os
membros do Parlamento ocasionalmente eram mencionados como procuradores e delegados
de todos os condados e de todas as pessoas do país. Começaram a ser considerados como
aqueles que vinham pela comunidade do lugar (1989, p. 23).

Cada um fala pela sua

localidade, mas o grupo responde pela nação.
Nisso reside também as origens de duas outras tradições de pensamento sobre a noção
de representação: “a ideia de que todos os homens estão presentes no Parlamento, e a ideia de
que o governante simboliza ou encarna o país como um todo” (p. 24). Essa “unidade mística”
é semelhante à figura do Papa para a Igreja. Uma encarnação da nação em uma só pessoa. O
significado da palavra, ao longo dos séculos vai de “pôr-se em lugar de outros” para “atuar
para outros” (p. 27). Entretanto, ela só é utilizada de fato no século XVII43 e na sequência,
desenvolvida por Thomas Hobbes em Leviatã, a primeira obra sobre representação da teoria
política.
Vem de Hobbes um dos fundadores mais influentes da teoria política moderna, a ideia
de representação enquanto autorização. Para Hobbes, o estado natural dos homens conduziria
a uma guerra de todos contra todos, onde cada um busca subjugar o outro guiado pelas
paixões naturais, como o ódio ou a vingança, por exemplo. Uma sociedade apenas atingiria o
seu equilíbrio se os homens conferissem “toda a sua força e poder a um homem, ou a uma
assembleia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades [...] a uma só vontade”
(Hobbes, p. 197). Para assegurar a paz, o bem comum e a unidade, o soberano de Hobbes,

e dos apóstolos e que, portanto, ocupam seus lugares por sucessão (p. 18). No século XVIII é usado na França e
no século XIV na Inglaterra como agir no lugar de outro.
43
“Em nenhum momento durante esse período tais palavras são usadas para expressar a relação de um membro
individual dos Comuns com sua base particular, seu dever de obedecer aos desejos daqueles que representa, seu
poder de comprometê-los com decisões tomadas, ou qualquer coisa do tipo. Existe, é claro, a ideia de que os
membros do Parlamento são delegados ou agentes de suas comunidades, mas ela não é expressa pelo termo
‘representação’.” (Pitkin, 2006 [1989], p. 28)

76

investido do poder absoluto, poderia usar de força e qualquer outro recurso. Assim, o
representante adquire novos direitos e poderes e o representado adquire novas obrigações.
A partir de um pacto recíproco de cada homem com todos os homens, um pacto social,
todos submeteriam suas vontades às vontades e decisões dos representantes; cederiam e
transfeririam o direito de governar-se a si mesmo para um homem ou assembleia, em um ato
que seria mais do que consentimento, mas uma autorização que resultasse em uma
“verdadeira unidade de todos eles numa só e mesma pessoa” (p. 88). Nas palavras de Pitkin
2006 [1989], essa ação solda a multidão de indivíduos em um único e duradouro todo,
considerado uma unidade (p. 29). Ainda que a autorização ou delegação fosse feita por
indivíduos, o objeto da representação seria a unidade do Estado, uma “pessoa fictícia”
(Runciman, 2009, ver também Almeida, 2013).
A ideia hobbesiana de unidade da nação como objeto representado conduz à defesa de que
o representante não se vê obrigado a estabelecer nenhuma relação especial com seu eleitorado
em específico. Assim que eleito como membro do Parlamento inglês pela cidade de Bristol,
em 1774, Edmund Burke proferiu o seu clássico Discurso aos eleitores de Bristol. Nele,
rejeitava o chamado mandato imperativo, no qual representantes com direito a voto agiam
como porta-vozes das demandas dos eleitores, as reproduzindo no parlamento. Por outro lado,
Burke (1987 [1774]) defendia o mandato representativo, no qual os representantes, com base
no conhecimento das demandas locais buscariam compor uma política geral, visando o bem
comum, a partir da discussão racional com os outros representantes. “O Parlamento não é um
congresso de embaixadores de interesses diferentes e hostis, [...] mas o Parlamento é uma
assembleia deliberativa de uma nação, com um interesse, o da totalidade [...] (BURKE, 1987
[1774], p. 116). Os representantes seriam fiduciários do povo, visto que o poder não é dado
para uso exclusivo de quem o recebe. Dessa forma, Burke defendia que as localidades não
precisariam estar necessariamente todas representadas no parlamento44.
Nesse sentido, Burke faz uma distinção entre a representação efetiva e a virtual. A
primeira significa que o eleitor teria voz na escolha do representante, enquanto no segundo
caso, não há uma escolha efetiva, mas uma “comunhão de interesses e empatia de sentimentos
e desejos” entre representante e representado (BURKE, 1949 [1792], p. 495). Indivíduos ou
grupos podem falar em nome dos ausentes, porque “existem homens igualmente interessados
44

Para Burke, independente da forma com que eram escolhidos, os governantes deveriam ser virtuosos e sábios,
virtudes alcançadas por meio da formação, educação e desenvolvimento de caráter, possível na aristocracia
natural.
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na prosperidade do todo, que estão envolvidos com o interesse geral e a simpatia geral”. Para
ele, a representação não deve ser por localidade, mas por interesses distintos fixos, amplos,
não individuais ou particulares que, juntos, visem o bem-estar do todo e o interesse nacional,
conforme aponta Pitkin (1989). Os interesses representados seriam, para Burke, pouco
numerosos, amplos e fixos (como interesse mercantil, agrícola ou profissional).
Em outras palavras, o representante é um porta-voz da sua localidade, contudo não
necessita consultá-la para tomar decisões e nem obedecer às suas vontades, visto que as
pessoas identificam seus problemas, mas são ignorantes para as suas soluções, na visão de
Burke. Caberia aos estadistas sábios e virtuosos encaixarem as diversas demandas e soluções
por meio da discussão, da razão e do consenso.
A representação pessoal, ao invés da representação de interesses fixos, era uma ideia
bastante questionada por Burke, mas veio a ser uma das principais defesas dos Federalistas45
na América. Nesse conjunto de textos, a ideia é que pessoas que têm interesses são
representadas, e não os interesses por eles mesmos. Conforme explica Pitkin (1989), para eles
os interesses não seriam fixos, como em Burke, mas plurais e instáveis, “um mal inevitável,
que deveria ser domesticado por um governo bem construído” (p. 34).
Para Madison, Hamilton e Jay, a natureza humana tem uma “propensão para criar
animosidades mútuas” (Artigo 10, p. 264), geradas pela ambição e pela defesa do interesse
próprio. O governo representativo teria a função de ser um substituto ao encontro pessoal dos
cidadãos, de forma a assegurar o bem público, sem que este seja prejudicado pelos interesses
conflituosos das facções. No artigo 10, Madison define facções como um conjunto de
cidadãos que agem com “interesses contrários aos direitos dos outros cidadãos ou aos
interesses permanentes e coletivos da comunidade” (p. 263). Para ele, a representação
eliminaria o mal das facções, pois quanto maior a extensão territorial e a população, maior o
número de interesses em jogo, o que levaria a uma “neutralização recíproca” dos pontos de
vista em conflito.
Assim, os autores apresentam alternativas que possibilitavam um governo popular sem
que este dependesse da virtude do povo ou do seu confinamento a pequenos territórios. Os
estadistas ou representantes não necessariamente são virtuosos. O que garantiria o bem
45

O Federalista é um conjunto de ensaios publicados na imprensa de Nova York, em 1788, por James Madison,
Alexander Hamilton e John Ray, no período de elaboração de uma nova constituição dos Estados Unidos em
substituição aos “Artigos da Confederação”, de 1781. São autores fortemente associados à luta pela
independência dos Estados Unidos, tanto na vida política quanto na teoria política que embasava a constituição
proposta.
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público seria “controlar os efeitos das facções” (p. 265), colocando-os no centro de um debate
capaz de neutralizá-los por meio da variedade de representantes e partidos. Ainda assim, o
risco de incorrer na tirania da maioria seria possível. Contra isso, Madison defende a
existência de uma república, ao invés da democracia pura. As funções de governos, quando
delegadas a um número menor de cidadãos, promoveriam um “filtro” dos interesses em jogo e
estes seriam bons representantes desde que tivessem a capacidade de exprimir o bem público.
Somados a isso, um grande número de cidadãos submetidos a um mesmo governo faz com
que o número de interesses cresça, dificultando a existência de uma maioria absoluta. Por
outro lado, a solução para o mal das facções poderia ser uma paralisia do governo, tema que
os autores acabam por não desenvolver.
Da mesma forma, os autores utilitaristas da Inglaterra, como Bentham e Stuart Mill,
afirmavam a existência inevitável do interesse próprio em coexistência com o interesse
comum. Nos primeiros escritos, Bentham defendia que o legislador teria a função de alinhar o
interesse próprio com o bem público, recompensando ações socialmente desejáveis e punindo
as socialmente indesejáveis. Nesse sentido, John Stuart Mill, um dos principais autores do
liberalismo, define como tipo ideal de governo o representativo. Um bom sistema
representativo é aquele que não permite “que qualquer interesse seccional se torne forte o
suficiente para prevalecer contra a verdade, a justiça e todos os outros interesses seccionais
juntos” (1981 [1861], p. 89).
Independente se os representantes agem em nome de alguém, no lugar de alguém, se
representam pessoas ou interesses, o fato é que, nenhum dos governos representativos
instituídos desde o final do século XVIII exerceu mandatos imperativos ou se vinculou à
obrigação de seguir instruções dadas pelos eleitores (Manin, 1989). Todos conservaram uma
independência parcial diante das preferências dos eleitores.
Ao distinguir três formas de governo representativo – tipo parlamentar, democracia de
partido e a democracia de público (ou de audiência), Bernard Manin (1989) aponta que a
independência parcial dos governantes em relação aos governados é um dos princípios que
sempre esteve presente nos governos representativos. No governo parlamentar havia uma
relação de confiança estabelecida pela proximidade das relações locais, enquanto na
democracia de partido, ainda que os eleitos estivessem vinculados a determinadas orientações
partidárias, possuíam relativa liberdade. Isso se mostra nas coalizões, conciliações e acordos
para alcançar a maioria e tornar o governo viável. Já na democracia de público – diante de
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informações insuficientes para distinguir candidatos que constroem uma imagem acima de
propostas, segundo Manin – essa liberdade é ainda mais evidente, visto que “o compromisso é
relativamente vago que naturalmente se presta a diversas interpretações” (p. 27).
Aliado ao princípio da independência parcial, Manin aponta para um segundo princípio46,
que sempre esteve presente nos governos representativos: o princípio da escolha dos
representantes pelos governados por meio de processos seletivos que atribuem autoridade,
sem requerer que sejam semelhantes entre si. Seja pela “notoriedade social ou deferência que
suscitavam” (p. 13) os representantes no modelo de parlamento, seja pelas agendas dos
partidos, na democracia de partido ou, ainda, a personalização da escolha na democracia de
público, em ambos os modelos a escolha não é guiada necessariamente pela semelhança entre
eleitos e eleitores.
Essa é uma questão central na obra de Hanna Pitkin (1967), intitulada O conceito de
representação. A premissa de Pitkin é que a representação, por sua natureza contraditória,
jamais alcança uma igualdade entre representantes e representados. Dessa forma, um sujeito
ou vontade não pode se expressar através do outro, o que não invalida a dinâmica da
representação se esta é pensada por uma nova abordagem de um conjunto de arranjos
institucionais públicos. Pitkin (1967) rejeita a ideia da representação enquanto uma relação
entre duas pessoas, representante e representado, bem como a visão do representante como
advogado ou delegado. A autorização não deve ser vista como um ato de dar ordens e nem
como um atributo pessoal, mas como uma atividade social, que ela caracteriza como uma
representação substantiva.
Antes, porém, Pitkin define uma tipologia de quatro tipos de representação (p. 20):
formalista, descritiva, simbólica e substantiva. Na perspectiva formalista, ligada às regras que
organizam a representação, há tanto uma autorização prévia, ideia inspirada em Hobbes,
quanto uma responsabilização posterior, conforme defende o pensamento liberal. O
accountabilty corrigiria os limites da autorização. É o modelo que conjuga a possibilidade de
competição política e a existência de um eleitorado capaz de identificar seus próprios
interesses, de avaliar adequadamente as ofertas do mercado político e de supervisionar a ação
dos seus representantes.

46

Os outros dois princípios comuns aos três tipos de governo são a liberdade de expressão e a presença do
debate nos sistemas representativos.
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Na representação descritiva, também chamada de espelho ou microcósmica, o
representante não atua em nome do representado, mas o substitui a partir de uma
correspondência estreita com as características do grupo representado. A representação deve
“espelhar” o grupo de representados. Diz respeito a representantes que partilham não só das
mesmas opiniões, mas de condições de vida semelhantes. Para a autora, essa forma de
representação exclui o ato de agir por alguém, desvia o foco do conteúdo e minimiza as
formas de prestação de contas, visto que uma pessoa pode ser responsabilizada pelo faz, mas
não pelo que é. A representação, para Pitkin, deve estar presente no ato e não nas
características de quem representa.
Já a representação simbólica seria exercida pelo uso de símbolos para fazer presente
alguma coisa que não o esteja, como uma bandeira que representa uma nação. Pitkin assinala
que símbolos normalmente são arbitrários e nem sempre possuem uma conexão clara com o
que é simbolizado. Geralmente invocam sentimentos e ações dirigidos a quem representa,
carregando uma forte carga simbólica e afetiva, nem sempre justificável.
Pitkin defende o quarto tipo de representação, chamada de substantiva. Nessa perspectiva,
a representação refere-se à substância da atividade de representar. Ou seja, está no ato, na
ação de representação, que não deve ser constrangida pelo representado, mas requer decisões
e compromissos que o representante deve honrar. “Agir no interesse do representado, de
forma responsiva a eles" (p. 209). Em geral, os desejos de representantes e representados
devem convergir, mas sempre de forma justificável e com a liberdade de ação dos
representantes. Além da autorização, é preciso estabelecer vínculos com os representados,
parte do que a autora considera como a atividade substantiva de representar, o que requer, ao
mesmo tempo, liberdade e dependência. A ênfase de Pitkin ao ato de representar e na sua
substância justifica-se pelo argumento de que, em geral, as pessoas se comportam de forma
diferente no ato de agir em nome do outro. E ainda, requer a capacidade de julgamento do
representante de julgar o desejo dos representados e avaliar a sua atuação durante e a
posteriori.
A formulação clássica de Pitkin tem sido uma grande referência para os autores
contemporâneos que tratam da representação, seja ela eleitoral ou não eleitoral. Para os
propósitos desta pesquisa, interessa-nos compreender a representação política como atividade,
que se conforma na ação, e como substância, indicando o que o representante faz (acting for)
e o que o representante é (standing for) em um agir substantivo por outros. E ainda,
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considerar a dimensão da reciprocidade entre representante e representado que se constitui a
partir da atividade de representar. Pitkin defende que não se deve tentar reconciliar a natureza
paradoxal da representação, que ao mesmo tempo exige que se fale em nome de alguém,
requer que este alguém seja presente por meio das relações estabelecidas com o representante.
Na terceira seção deste capítulo, discutiremos alguns desdobramentos teóricos desses pontos
em Saward (2009, 2010), Urbinati (2006) e outros autores, no sentido de ampliar a noção de
representação rumo a uma perspectiva discursiva, com ênfase na atividade de representar.

3.2 - Dilemas clássicos da noção de representação: democracia, legitimidade e
crise
Um segundo conjunto de dilemas clássicos da representação diz respeito a a) se a
representação é democrática, b) quando ela é legítima e c) se há uma crise da representação.
Em geral, os estudos sobre representação política seguiam até recentemente uma polarização
entre as noções de participação e representação, inspirada na obra O Contrato Social de
Rousseau e também nos escritos Federalistas47. Mesmo que muitos autores clássicos do
governo representativo defendessem a existência de assembleias como legitimadoras da
representação e de mecanismos de inclusão, como uma maior rotatividade dos eleitos e a
extensão do sufrágio48, esta ainda era considerada uma condição subótima da democracia
pelos autores participacionistas.
A ideia da representação como antidemocrática per se tem suas raízes principalmente
na obra de Rousseau, um dos primeiros a problematizar a legitimidade da representação. Para
ele, os cidadãos só eram livres no momento do voto. Ao delegarem sua soberania a um
representante, retornavam à condição de escravos e de alienação, pois seriam governados pela
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Os Federalistas diferenciavam democracia de república, considerando a primeira como um ideal político
contestável. Apenas a república era capaz de abarcar grandes territórios, enquanto a democracia só era possível
nos moldes das arenas atenienses. Apenas por meio da representação era possível garantir o governo de muitos,
configurando uma república na qual os representantes eram capazes de discernir os interesses que visavam o
bem público (HAMILTON et al., 1961, p. 82)
48
Mill propunha um governo participativo cujo sistema eleitoral proporcional e a adoção do voto plural,
contados com pesos diferentes a depender do eleitor, garantissem a representação das minorias. A presença do
povo no governo se concretizaria por meio da representação na qual os interesses dos representantes fossem
identificados com os da sua comunidade e na qual houvesse uma rotatividade nos cargos, levando os
representantes a exercerem o papel de representados e a viver sob as leis que formulam. A ampliação do sufrágio
universal e o respeito aos direitos individuais e aos interesses coletivos revelam uma ideia de democratização da
representação por meio das eleições.
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vontade de outro. Dessa forma, a representação significaria a negação da soberania e da
liberdade, ainda que os eleitos o fossem pelo povo. “A soberania não pode ser representada
pela mesma razão que ela não pode ser alienada. Isso consiste essencialmente na vontade
geral, e a vontade de modo algum se representa; ou é a mesma ou é outra. Não há nisso meio
termo” (ROUSSEAU, 2002 [1762], p. 131).
Os eleitos poderiam ser, no máximo, comissários e nada poderiam concluir
definitivamente. Estavam sob um mandato imperativo: um contrato fiduciário no qual os
cidadãos permitiam aos representantes realizar determinadas ações que não estivessem ligadas
às decisões. Essas deveriam necessariamente passar pelo crivo da comunidade política, onde
todos legislam a favor de todos. A grande crítica de Rousseau se amparava na experiência de
democracia direta da Grécia antiga e estava direcionada ao papel dos legislativos como
produtores e definidores de leis. A representação seria uma invenção feudal que retirava a
soberania do povo. Era associada por Rousseau às formas de poder aristocráticas – retomadas
da estrutura monárquica feudal com seus principados e municipalidades – enquanto o
autogoverno direto estava associado à república. A dicotomia proposta por Rousseau
colocava, de um lado, a vontade do povo e, de outro, o julgamento das elites políticas
representativas.
Entretanto, Rousseau também considerava necessária a representação que vinha do
executivo, cuja função era “a força aplicada à lei” (p. 132). Os governos nada mais fariam do
que executar as leis existentes e, em última análise, realizar a vontade geral do povo. Seriam
como oficiais (p. 138) e não soberanos da vontade geral, escolhidos de acordo com talentos
especiais.
Um conjunto de autores denominados participacionistas, muitos deles baseados no
ideal grego de democracia e nas bases teóricas de Rousseau, também trataram com
desconfiança a representação política (Arendt, 1954; Barber, 1984; Pateman, 1992). Hannah
Arendt (1965), por exemplo, defendia a participação direta como meio para a democracia.
Considerava o representante um agente para os meios privados e um usurpador da liberdade
popular, visto que os assuntos públicos se tornavam privilégio dos poucos eleitos. Haveria um
“banimento dos cidadãos do domínio público” e uma insistência de que eles devem dedicar-se
apenas aos “assuntos privados, enquanto só o governante deve cuidar dos assuntos públicos”
(1965, p. 276). Benjamim Barber (1984) tece uma crítica semelhante ao apontar que a
representação impede o autogoverno e leva à alienação, prejudicando “a capacidade da
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comunidade de atuar como um instrumento regulador da justiça” e “a formação de um público
participativo no qual a ideia de justiça poderia se enraizar” (p. 145-146).
Os autores do elitismo democrático como Schumpeter (1961) e Sartori (1984)
ajudaram a sedimentar a ideia de que a representação é um instrumento de reforço da
aristocracia e uma forma de perpetuar o poder das elites. Schumpeter e os autores
influenciados por ele apostavam que a democracia estava na competição de poder entre as
elites, que se revezavam de tempos em tempos de acordo com as preferências apresentadas no
momento do voto. Os cidadãos passivos apenas se mobilizavam nos períodos eleitorais, único
momento em que tinham oportunidade de aprovar ou desaprovar quem estivesse no poder.
Dahl e os demais autores do pluralismo democrático também acreditavam nessa alternância
do poder entre as elites, mas apostavam em outros canais para além do voto. Ambos, elitistas
e pluralistas, sustentavam que essa rotatividade das aristocracias no poder seria democrática.
Não haveria nenhum problema de legitimidade, visto que distorções da representação seriam
corrigidas no momento do voto.
Mais recentemente, Bernard Manin (1989) retoma o argumento schumpeteriano ao
defender que a dimensão eleitoral da representação possui um caráter elitista e aristocrático,
que repousa na distinção entre eleitor e eleito. O fim da seleção dos governantes por sorteio –
defendida na democracia ateniense e por pensadores do século XVII e XVIII, como
Montesquieu – eliminava a igualdade de chances de todos os cidadãos participarem do
governo. A eleição carregaria consigo, per se, um princípio de distinção. A partir dessa ideia,
ele defende que o governo representativo não foi concebido como um tipo particular de
democracia e nem como uma forma indireta ou mediada de autogoverno do povo (MANIN,
1989, p. 33). Haveria uma percepção equivocada de que o governo representativo atual vem
se afastando da “fórmula do governo do povo pelo povo”, visto que este nunca foi concebido
como tal.
Manin explica que com a emergência dos partidos de massa e das plataformas
políticas, consolidou-se a crença de que o governo representativo caminharia em direção à
democracia, a partir de uma aproximação do ideal de autogoverno. Os partidos organizados
diminuiriam a distância entre representantes e representados, visto que os militantes de base
passavam a ter a oportunidade de se manifestar e de manter certo controle sobre seus
representantes fora dos períodos eleitorais. Para ele, há um equívoco nessa ideia, já que a
distância entre eleitor e eleito nunca deixou de existir, a despeito do sistema partidário.
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Geralmente os representantes são os integrantes mais intelectualizados do partido e, para
Manin, a expectativa da democratização da representação se manteve frustrada com essa
distância.
Em Manin, com a passagem da democracia de partido para a democracia de público,
as relações de confiança entre o eleitorado e os partidos políticos vêm sendo abaladas. A
fidelidade partidária tem se alternado de uma eleição para outra. Muitos dos eleitores
declaram não se identificar com nenhum partido e estes vão, aos poucos, deslocando a sua
centralidade enquanto ordenadores de identidades e de preferências do eleitorado. Manin
acredita ainda que os partidos são na atualidade responsáveis por imporem clivagens à
sociedade, por promoverem a personalização dos líderes e por elaborarem programas políticos
frágeis. A aproximação com as bases é cada vez menor e há uma tecnicização da arena
política, cujas imagens construídas pelos meios de comunicação ganham força em detrimento
dos posicionamentos e do conteúdo políticos. Esses são alguns dos motivos que levam vários
autores a discutirem a emergência de uma crise da representação.
Mesmo diante de tantas mudanças na democracia de partido, Manin discorda dessa
percepção. Para ele, não há crise da representação, mas sim a emergência de outra forma de
governo representativo. Da mesma forma que se aventou a possibilidade de falência do
sistema representativo na passagem do modelo parlamentar para a democracia de partido, o
temor ressurge neste momento de transição para a democracia de público. Manin defende que
os mesmos princípios do governo de parlamento se mantêm na democracia de partido e,
contemporaneamente, na democracia de público, o que sustenta o caráter elitista da
representação. Como já mencionado acima, mantém-se a escolha dos representantes pelo
voto, a independência parcial, a existência de uma opinião pública e do debate. Os quatro
princípios, entretanto, estão ligados na atualidade a um tipo de democracia de público que
valoriza a construção da imagem política a partir de uma forte atuação dos meios de
comunicação de massa e de uma relação mais direta entre representante e público, sem a
intermediação dos partidos.
Em suma, Manin conclui que o sufrágio universal e um maior acesso e circulação de
informações na esfera pública não geraram impactos democratizantes para a representação
política, que apenas apresenta um rearranjo da mesma combinação de princípios existentes
desde o século XVIII. Em Manin parece haver uma diminuição da relevância das
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transformações históricas advindas do sufrágio e dos impactos rumo a uma maior inclusão
política das minorias.
O problema é que a representação tem sido considerada, tanto por Manin como por
outros autores, na prática e na teoria, como uma mera autorização eleitoral. Até recentemente,
o exercício da representação política seguia alguns padrões, derivados essencialmente das
democracias de massa liberais e de uma dinâmica constitucional e partidária que colocou os
parlamentos como locus primário da representação. Castiglione e Warren (2006)
denominaram esses padrões de standard account, composto de quatro características: a) a
representação é uma relação em que um eleitorado definido territorialmente elege agentes que
representam e agem em nome dos seus interesses, com uma separação entre quem exerce o
poder e quem o legitima; b) a representação eleitoral identifica um espaço dentro do qual a
soberania está identificada com o poder do estado; c) os mecanismos eleitorais garantem
alguma medida de responsividade dos representantes; d) os direitos universais conferem à
representação eleitoral um importante elemento de igualdade política. Em última análise, a
noção de standard account de Castiglione e Warren sugere uma representação política
legitimada por um agregado de preferências.
Dessa forma, há uma espécie de tradução do voto em representação, mediada pelas
variáveis do sistema eleitoral, com características mais ou menos excludentes, configurando
uma divisão do trabalho entre quem representa e quem elege. A defesa da representação como
instrumento democrático acabou por restringi-la à dimensão eleitoral, se valendo de
mecanismos como: a) a ampliação do sufrágio; b) a rotatividade dos representantes e c) a
criação de partidos de massa a priori mais próximos das demandas populares. Entretanto, as
transformações políticas contemporâneas assinalam para um esgotamento desse modelo,
fazendo com que alguns autores apontem para a tal crise da representação.
Nadia Urbinati (2006), ao distinguir a democracia representativa da democracia
eleitoral, aponta para a possibilidade de incorporar instrumentos de participação que possam
fazer da representação um mecanismo democrático, superando a dicotomia participação x
representação. A crise da representação, se pensada por essa perspectiva, é bastante
relativizada, visto que incorpora outras formas de legitimidade que não aquelas ligadas ao
sistema eleitoral e aos partidos. Uma perspectiva alargada da representação política se mostra
mais frutífera não apenas para os propósitos desta pesquisa, mas para uma melhor
compreensão dos fenômenos democráticos contemporâneos tais como a inovação dos
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mecanismos de participação e de representação, bem como o papel dos media em uma
perspectiva ampliada, como arena onde ocorrem debates públicos.

3.3 - Por uma concepção alargada de representação política
Nas duas seções anteriores discutimos cinco dilemas clássicos da representação: a) se
um representante deve ou não fazer o que os seus representados querem; b) se o representante
age em nome de alguém ou de algum interesse, no lugar de alguém ou para alguém; c) se a
representação é democrática; d) quando a representação é legítima e d) se existe uma crise
atual da representação. Dentro dessas questões, algumas definições já não dão conta da
complexidade que a representação apresenta na sua forma contemporânea: a) a questão da
territorialidade e a formação das constituencies; b) as inovações institucionais participativas e
representativas na esfera política; c) a demanda por maior inclusividade das minorias e dos
movimentos sociais, com a emergência de novos atores políticos representativos e d) o papel
dos meios de comunicação. Esses são elementos ressignificadores da representação na
contemporaneidade e que desafiam a teoria clássica. Por não dar conta de respondê-los,
alguns autores concluem que há uma crise da representação e que ela tem se mostrado
contemporaneamente antidemocrática ou pouco legítima, quando, de fato, o que há é uma
crise na concepção clássica de representação. A proposta dessa seção é identificar de que
forma uma noção alargada de representação política pode contribuir para a reflexão teórica e
empírica sobre essas questões, considerando as transformações contemporâneas.
Primeiro, ainda que a circunscrição da representação à territorialidade tenha tido uma
importância histórica para a igualdade política, ela não é suficiente para a democracia
contemporânea. Desde a formação do estado moderno, o território e as pessoas residentes nele
se transformaram em um importante fator da representação, mais inclusivo e democrático que
o status ou a classe (URBINATI e WARREN, 2008, p. 389; ver também Rehfeld, 2005). Ou
seja, a chance de mais pessoas serem representadas passou a ser maior com o critério formal
da localidade ao invés de ser por prestígio ou por hierarquia social. Hoje, boa parte dos
parlamentos e legislaturas funciona dessa forma, sendo o Congresso Nacional brasileiro um
bom exemplo. Por definição, os deputados federais são eleitos proporcionalmente ao tamanho
da população de cada estado e do Distrito Federal.
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Entretanto, esse critério não foi capaz de abarcar questões que ultrapassam o território.
O que há de comum entre as pessoas representadas é apenas o local de residência. Nesse caso,
a representação e a representatividade se constituem a partir de pessoas que compartilham o
mesmo espaço e não a partir de demandas ou temáticas. Ainda que todas as pessoas de
determinada localidade estejam representadas por alguém, eleito conforme o critério da
territorialidade, não necessariamente suas demandas e questões estarão representadas. Meio
ambiente e migração, por exemplo, são questões extraterritoriais por natureza. Outras
questões sociais conectam cidadãos do mundo inteiro por causas comuns, como gênero,
identidade profissional, religião, etnia, condição social e cultural, como no caso dos surdos,
entre outros.
Indiretamente, temas e demandas são representados em função da existência de grupos
de advocacy que se organizam extraterritorialmente, mas se utilizam do aparato dos pleitos
organizados com base no critério da representatividade local (Dahl, 1956, 1971; Mansbridge,
2003). Esse é o caso dos vários movimentos ou grupos sociais que se organizam para eleger
representantes de suas causas em várias localidades, sejam eles do legislativo ou executivo.
Além disso, outros espaços mais ou menos institucionalizados surgiram para representar
atores transnacionais, extraterritoriais ou não territoriais (URBINATI e WARREN, 2008, p.
390). Alguns têm ampla ingerência nas políticas dos territórios nacionais e contam com a
participação de vários desses países na sua composição, como é o caso da ONU (Organização
das Nações Unidas), o Banco Mundial, a União Europeia, o Mercosul, a Aliança Internacional
das Pessoas com Deficiência (IDA – International Disabiliy Alliance), que integra a ONU,
entre outros. Por fim, há numerosas organizações não governamentais, movimentos sociais e
associações que criam redes buscando representar questões que ultrapassam definições locais
(Anheier et al., 2004; Saward, 2006).
É fato que alguns assuntos coletivos não comportam a definição de constituency que
está posta pelo Estado. Dessa forma, a representação baseada na territorialidade continua
fraca, nas palavras de Urbinati e Warren (2008, p. 390). Isso é evidenciado por uma constante
tematização da legitimidade da representação, evocada com muita frequência na atualidade.
A representação eleitoral se mantém crucial na constituição da vontade do povo, mas
a demanda de eleger oficialmente alguém que age em nome de outras pessoas está
cada vez mais segmentada por assuntos e sujeitos a ampla contestação e deliberação
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por atores e entidades que da mesma forma fazem demandas de representação49.
(URBINATI e WARREN, 2008, p. 391)

Ainda que exista uma centralidade da representação eleitoral 50, Urbinati e Warren
apontam para a existência de outros atores na dinâmica da representação. Os julgamentos
políticos que eram ligados à representação eleitoral são agora muito mais dispersos e as
demandas de representação se apresentam de forma mais aberta, na qual existe muito mais
uma competição de demandas (claims) do que propriamente de votos (Saward, 2009; 2010;
Urbinati e Warren, 2008).
Em segundo lugar, outra questão que desafia frontalmente o modelo eleitoral é o
crescente surgimento de mecanismos e experiências democráticos que visam ampliar o
exercício da representação política e da participação social nas várias esferas de governo,
como é o caso das audiências públicas, dos conselhos e das conferências setoriais. Buscam
promover uma maior inclusão da pluralidade dos pontos de vista (Avritzer, 2008; Lavalle et
al, 2006) e superar a tirania da maioria, dois dos problemas centrais da representação eleitoral.
Nessas novas experiências, em particular nas conferências e conselhos, legitimidade,
autorização, controle público, constituencies e mecanismos de accountability já não podem
mais ser explicados pela lógica eleitoral, norteada pela periodicidade, territorialidade
(representatividade por cidade ou estado) e igualdade matemática dos votos que norteia o
princípio autorizativo.
No Brasil, os conselhos de direitos e as conferências nacionais setoriais são
exemplares

dessas

inovações

institucionais.

Inicialmente,

tais

experiências

eram

compreendidas sob o viés das teorias sobre participação política e deliberação (Faria e Lins,
2013; Faria, Petineli e Lins, 2012), apontando para uma maior inclusão dos cidadãos nas
esferas institucionais de discussão, pluralização de demandas e ampliação das interações entre
sociedade civil e Estado. O fato é que, ainda que bem sucedidas, essas experiências não
prescindem de uma dinâmica representativa e não resolvem o problema de escala próprio das
sociedades contemporâneas (Almeida, 2013). A superação da dicotomia participação e
representação, inspirada na obra de Rousseau, parece ser uma proposta teórica que melhor
49

Electoral representation remains crucial in constituting the will of the people, but the claims of elected
officials to act in the name of the people are increasingly segmented by issues and subject to broader
contestation and deliberation by actors and entities that likewise make representative claims.
50
Ainda que os mecanismos de representação tenham se pluralizado, com conferências e conselhos setoriais, por
exemplo, “a representação eleitoral continua a prover uma referência final para o poder do estado”. (URBINATI
e WARREN, 2008, p. 390)
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explica o fenômeno (Urbinati, 2006). Ao mesmo tempo em que a sociedade civil participa,
representa um conjunto de outras pessoas, ideias e pontos de vista (Almeida, 2013).
Em terceiro lugar, junto com essas inovações institucionais, observa-se que há uma
demanda por maior inclusividade das minorias e dos movimentos sociais, com a emergência
de novos atores políticos representativos. Por fim, a centralidade dos meios de comunicação
de massa nos convoca a discutir as formas de mediação das quais a representação se utiliza
para tornar demandas visíveis e prestar contas.
Defende-se, neste trabalho, que os quatro elementos ressignificadores da representação
na contemporaneidade, acima elencados, trazem desafios para a teoria clássica da
representação, que os estudos sobre a representação não eleitoral podem responder.

3.3.1- A representação política como processo
A guinada recente nas teorias sobre representação política tem se mostrado frutífera
para responder aos elementos ressignificadores listados acima. Diversos autores têm
trabalhado com a noção de representação dos não eleitos, que se conforma por meio de
sujeitos e/ou grupos que falam ou agem em nome de outras pessoas, valores ou perspectivas
sem serem diretamente escolhidos pelo voto. Tal perspectiva tem sido chamada por alguns
autores de representação discursiva (Dryzek e Niemeyer, 2008), representação por afinidade
(Avritzer, 2007), representação virtual (Lavalle, et al, 2006), representação não eleitoral
(Urbinati, 2006), representação de perspectivas (Young, 2004) ou demandas de representação
(representative claim) (Saward, 2009; 2010). O que há de comum nelas é o fato da
representação se dar fora dos momentos eleitorais; referem-se não apenas a pessoas, mas
perspectivas ou valores; e frisam a ausência de procedimentos formais de eleição e prestação
de contas.
Para os propósitos da nossa pesquisa, ainda que dialoguemos com os autores
mencionados acima, optamos por adotar a concepção de Saward (2009; 2010), pela
radicalidade que o autor confere à discursividade da representação, distinta dos demais
autores. E ainda, a centralidade conferida ao processo de representar, que faz com que nos
voltemos para o ato comunicativo e seus desdobramentos. É isso que nos interessa neste
trabalho, conforme já defendido no capítulo 2.
A representação política contemporânea requer uma abordagem ampliada e
processual, voltada principalmente para os percursos que constituem a dinâmica
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representativa, ao invés dos resultados (Saward, 2010; Almeida, 2014). Diferente dos teóricos
que o precedem, o foco não é compreender o que a representação é, mas investigar como ela
acontece, explorar os seus efeitos e relações com os representados, para além da
institucionalidade. Enfatizar sua dinâmica, ao invés de apenas descrever suas formas e tipos51.
Conforme define Saward, “a representação é um contínuo processo de fazer e receber, de
aceitar e rejeitar demandas – entre e fora dos períodos eleitorais” (SAWARD, 2010, p. 36).
Dessa forma, voltar-se para o que a representação processualmente revela é tão importante
quanto identificar os resultados a que ela chega. É sempre um processo parcial, incompleto e
aberto a revisões. A representação é multifacetada e se estabelece em um movimento
dinâmico, difuso e criativo, no qual as próprias relações de poder são móveis. Ao invés de
fixo e estável, o campo da representação está “constantemente em expansão e contração”
(SAWARD, 2010, p. 2).
Para Saward (2010) é fundamental que a representação seja compreendida a partir de
múltiplas dimensões, considerando também os fatores sociais e culturais. Ainda que Hannah
Pitkin (1967) – autora de referência para grande parte dos estudos de representação dos
últimos anos – apresente a noção de representação como atividade, segundo Saward (2010),
ela está mais preocupada com o representante do que com o próprio processo constitutivo
dessa representação (p. 10). Pitkin deixa de lado o valor da representação simbólica ou
cultural, o que para Saward é central. A tipologia organizada por Pitkin deixa de considerar
que a representação substantiva carrega necessariamente valores simbólicos e mensagens,
portanto, não se pode separar os aspectos substantivos e simbólicos.
Mesmo o modelo de Mansbridge (2003), que apresenta uma dinâmica mais sistêmica e
plural da representação, é considerado por Saward (2010, p. 22) como insuficiente.
Mansbridge (2003) desloca a perspectiva unidirecional representante-representado para uma
relação sistêmica de múltiplos fluxos, que envolvem informação, interesses, estratégias, os
media, dentre outros. Ela destaca que a comunicação política é plural, ativa, direta e indireta,
concedendo espaço para a dimensão constitutiva da representação, nos quais os momentos
fora da eleição têm a sua importância. Para além, Saward (2010) destaca que é preciso
observar a nebulosidade das preferências dos representados, e, como, ao mesmo tempo, elas
Saward (2010) faz uma dura crítica às diferentes tipologias criadas pelos autores, tais como Pitkin (1967) –
que categoriza a representação como substantiva, descritiva e simbólica – ou Mansbridge (2003), que define
representação do tipo promissória, antecipatória, giroscópica e substituta (surrogate). Para ele, os autores estão
menos preocupados com a dinâmica da representação e mais com o “o que ela é” (p. 22).
51
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são capazes de influenciar a representação. E ainda, como se dá a demanda por representação?
Como os contextos culturais e políticos interferem aí? Apenas uma perspectiva discursiva,
nuançada e fluida é capaz de responder essas questões.
Para o autor, o que se deve explorar é o quão instável e incompleta são todas as
demandas de representação – formal e informal, eleitoral e não eleitoral, dentre outras. “A
representação deve ser altamente produtiva, perseguida como estável e legítima, e deve
alimentar a política democrática, sem ser de alguma forma ideal ou completa em alguma
instância” (SAWARD, 2010, p. 23). O ato de fazer demandas, recebê-las e julgá-las extrapola
arenas, territórios, constituencies e instituições.
Essa perspectiva coloca a linguagem no centro dos processos de representação,
conforme já destacamos. Dá lugar à criatividade e à imprevisibilidade abertas pela linguagem,
possibilitando a visibilidade de novas perspectivas em cena, apresentadas por meio de vários
modos comunicativos. Desse modo, Saward (2010) supera os modelos representativos
baseados na territorialidade, explica o surgimento de novas instituições representativas e
participativas, permite abordar a inclusividade das minorias na política e o papel dos meios de
comunicação nesse cenário.
Em Saward (2010), as demandas por representação carregam consigo a capacidade de
“operar pelas bordas”. Para os sujeitos em desvantagem, a representação política não eleitoral
pode ser um importante aliado da democracia, pois ela funciona como intermediária entre
sujeitos em desvantagem, a sociedade civil, a esfera pública e os âmbitos governamentais
(Saward, 2010; Urbinati e Warren, 2008; Urbinati, 2006; Maia, 2012). A representação tem
também a função de traduzir, tematizar e justificar demandas em uma linguagem comum ao
sistema político, vocalizando demandas e preferências daqueles desprovidos das habilidades
de expressão na esfera pública de discussão. Além de resolver, ao menos inicialmente, os
problemas de escala, já que nem todos podem ou querem participar, filtra os temas de acordo
com um horizonte comum, organiza as inúmeras perspectivas emergentes na “babel” de
opiniões públicas e mobilizam a atenção pública para demandas não tematizadas na cena
pública.
Assim como defendem outros autores (Dryzek e Niemayer, 2008; Urbinati, 2006), a
representação não restrita aos eleitos permite evidenciar as possibilidades de pluralização das
formas de representação e das demandas representadas. Demandas outrora invisibilizadas
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podem ter a oportunidade de ganhar expressão. Quanto mais perspectivas forem
representadas, mais democrático é determinado fórum (Dryzek e Niemayer, 2008).
Por fim, o foco processual da representação não eleitoral pode conduzir a uma
elaboração permanente dos horizontes políticos possíveis. Urbinati e Warren (2008) apostam
no potencial da representação política não eleitoral de unificar e conectar formas plurais de
associação dentro da sociedade civil. Ela seria capaz de levar os cidadãos a projetar seus
horizontes para além das questões imediatas, refletindo sobre perspectivas futuras e conflitos
no processo de elaboração das políticas nacionais e de suas possíveis soluções.
Entretanto, para que não se transforme em uma autoautorização aleatória, com baixo
ou nenhum controle democrático, não podemos perder de vista que representar não é uma
atividade de tornar presente a ausência ou agir no interesse do outro, pela delegação recebida
(Saward, 2010). Não há lacuna a ser preenchida, mas sujeitos representados idealmente ativos
que, a partir de um processo que se retroalimenta, mantém a legitimidade da representação.
Essa representação discursiva pode ocorrer em diversos âmbitos, institucionalizados
ou não, seja nos media, quando alguém diz falar em nome de outros. No caso das conferências
nacionais, a sociedade civil assume uma dimensão institucionalizada ao dividir espaços
formais de discussão e participação. Seria uma representação por afinidade (Avritzer, 2007),
na qual a autorização pode ser exercida por agentes eleitos, advogados ou partícipes. Nos dois
últimos casos, a partir de uma dissociação entre representação e autorização, os vínculos de
representação se estabeleceriam com base em temas e fóruns capazes de agregar atores
sociais. O advocacy de causas coletivas, como as ong’s e organismos internacionais que
representam demandas locais, recorre a uma legitimidade pela afinidade ou identificação que
determinado grupo de representantes teria com os seus representados. Essas ong’s estariam
representando um discurso sobre determinado grupo e não o próprio grupo. Já no caso das
organizações da sociedade civil, ou seja, dos partícipes, elas “exercem o papel de criar
afinidades intermediárias, isso é, elas agregam solidariedades e interesses parciais”
(AVRITZER, 2007, p. 458).
A demanda por representação vai depender, em grande parte, da audiência a qual se
destina. Ou seja, as ideias e/ou discursos a serem representados são configurados pela
audiência na hora de sua formulação (SAWARD, 2010, p. 37). As audiências podem ser
formadas pelo governo, esfera pública, produtos midiáticos ou por uma infinidade de
destinatários aos quais a representação é dirigida. Em particular, no caso das conferências, a
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audiência se constitui primariamente dos delegados que votam nas propostas e pelos agentes
públicos presentes, na expectativa de que eles deem os melhores encaminhamentos
institucionais para as propostas. No caso das audiências públicas, os proferimentos de
representação serão destinados aos procuradores, gestores públicos e aos próprios surdos. Por
fim, no Facebook a audiência é conformada por outras lideranças e as demandas de
representação se conformam com o objetivo de promover fundamentalmente articulações
mobilizadoras.

3.3.2 - Os movimentos sociais e representação discursiva
Sob uma perspectiva discursiva da representação e das lutas sociais, argumentamos
que os movimentos sociais, ainda que não eleitos formalmente, se organizam a partir de uma
dinâmica representativa. Essa abordagem contribui sobremaneira com as Teorias dos
Movimentos Sociais, na medida em que supera as dimensões conflitiva (Tilly, 2003; Tarrow,
1998) e estratégica (McCarthy e Zald, 2009) e agrega contribuições às correntes
interacionistas, tais como as teorias de enquadramento coletivo (Snow, 2004) ou dos Novos
Movimentos Sociais (Melucci,1996;1998).
Essas são correntes que têm suas raízes no interacionismo simbólico, cujas
preocupações estão voltadas para os componentes cognitivos, simbólicos e ideológicos dos
fenômenos coletivos. Essa perspectiva vê “os movimentos sociais como agentes de
significação engajados na produção e manutenção de sentidos que envolvem protagonistas,
antagonistas e expectadores” (SNOW, 2004, p. 384). Engajados em uma política de
significação, tais atores lutariam por redefinições simbólicas, ou seja, pelo estabelecimento e
circulação de novos enquadramentos de sentido, também chamados de enquadramentos da
ação coletiva ou framing collective action52.
Compreender os movimentos sociais a partir da representação discursiva é uma forma
de dialogar com esse conjunto de estudos que conferem destaque às interações sociais e à
produção simbólica. As perspectivas e pontos de vista internos a um grupo podem ser
distintas, mas para que exerçam a pertença e a conformação como coletividade, devem
52

Snow (2004) aponta, nos mesmos moldes de Goffman, que os enquadramentos cotidianos são aqueles
construídos na vida social diária, que organizam a experiência de modo a fazer com que os indivíduos se
identifiquem no espaço social. Já os enquadramentos da ação coletiva se utilizam dos enquadramentos cotidianos
articulando-os de forma a “ativar aderentes, transformar espectadores em apoiadores, conseguir concessões,
desmobilizar antagonistas” (p. 385).
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partilhar de sentidos, de uma identificação mútua para formar essa coletividade. A
representação política discursiva é um meio de conduzir essa organização da pertença e da
identificação, de forma muitas vezes conflitiva, como meio de organizar internamente esse
grupo, mesmo que provisoriamente.
Assim, a representação exercida pelos movimentos sociais ao mesmo tempo em que
organiza e delimita o grupo, constrói um discurso para fora dele no sentido de pluralizar a
representação nas diversas instâncias. Os movimentos sociais e as associações cívicas têm
desempenhado importante papel nessa pluralização da representação (Weldon, 2011;
Mendonça, 2008; Maia, 2012; Warren, 2001). Na maioria das vezes, por estarem mais
próximos do cotidiano dos sujeitos, são capazes de identificar situações de opressão e tornar
públicas tais situações por meio de um vocabulário comum. Demandas que emergem de
elementos biográficos e individuais são reelaboradas de modo a organizar o discurso de um
grupo inteiro e lidar com a heterogeneidade interna a ele (Weldon, 2011; Melucci, 1996;
Garcêz e Maia, 2009). O potencial democrático das associações, não dado a priori, se
constitui na abertura à pluralidade dos pontos de vista internos e à capacidade de inserir novos
temas na arena pública de debate.
***

Neste capítulo discorremos sobre cinco dilemas clássicos da representação política e
as origens do conceito, além de discutir de que forma uma noção alargada de pode contribuir
para sanar esses dilemas. Em seguida, apresentamos uma perspectiva processual da
representação e localizamos os movimentos sociais como importantes agentes da pluralização
da dinâmica representativa na contemporaneidade. Dessa forma, compreendemos que as lutas
sociais conformadas por movimentos sociais e associações cívicas se constituem enquanto
uma forma representação política de caráter aberto, móvel e fluido quem se edificam por meio
do papel criativo e transformador da linguagem. Da mesma forma o movimento social dos
surdos, que tem na escola de surdos um importante locus de articulação e de conformação de
sujeitos políticos, atua como representante dos surdos sinalizantes em uma dinâmica muitas
vezes conflitiva internamente, como é próprio do fenômeno de constituição dos movimentos
sociais.
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CAPÍTULO 4 - A REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA COMO
PERSPECTIVA METODOLÓGICA
Conforme discutido em capítulos anteriores, partimos de uma perspectiva discursiva
de representação política. Isso significa dizer que a linguagem é central para a constituição
dos sujeitos e das lutas sociais – como apresentado no capítulo 2 – quanto para os processos
de representação política – como discutido no capítulo 3. Dessa forma, ao buscarmos
responder como se constitui a representação política no caso da educação de surdos e qual o
lugar dos próprios surdos nessa dinâmica, não podemos perder de vista esse caráter
imprevisível, móvel, ambíguo e disperso do qual partimos.
Essa característica aberta e dinâmica, constitutiva da representação, impõe alguns
desafios analíticos a esta pesquisa. Como captar a fluidez sem reduzir a representação política
a um conjunto de proferimentos? Como apreender a representação como processo, e não
como resultado, se a dinâmica é ininterrupta, com temporalidades e espaços não restritos ao
modelo eleitoral? Como deixar com que os fenômenos revelem a sua complexidade, sem
empobrecer as análises, reduzindo-as a algo possível de capturar, delimitar e restringir, tarefas
necessárias a um percurso de pesquisa?
Esse conjunto de preocupações próprias da pesquisa em Ciências Humanas também
está na concepção deste trabalho, desde o início. Cientes de que alguma baliza se faz
necessária para a operacionalização deste estudo e que, certamente, ela não é capaz de captar
o todo dos fenômenos, assumimos um olhar reflexivo em nossas análises. Ainda que em
função do método, inevitavelmente, algo se perca na análise processual da representação,
acreditamos que a perspectiva teórico-metodológica que nos orienta possibilita complexificar
as análises de forma suficiente e rigorosa, sem empobrecer o nosso objeto e as perguntas que
lançamos a ele.
Para tanto, neste capítulo, apresentaremos nosso olhar teórico-metodológico a partir
de: a) uma abordagem sistêmica para compreender o fenômeno; b) da definição da nossa
unidade de análise: as demandas de representação e c) da apresentação do nosso mapa
analítico, a partir de uma readaptação do mapa proposto por Saward (2010) e Koopeman
(2002). Em um segundo momento, apresentamos e caracterizamos o corpus de análise e
descrevemos o funcionamento das arenas discursivas.
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4.1 - Abordagem sistêmica: modos de olhar
Atualmente, a abordagem sistêmica na teoria democrática tem sido tratada,
particularmente, no campo dos estudos em deliberação. Acredita-se que esta seria uma
terceira fase desses estudos, sendo a primeira mais normativa e a segunda mais empiricista,
conforme caracterização de Mansbridge et al. (2012, p. 26). Os autores dessa fase defendem
que a dinâmica deliberativa não deve ser analisada enquanto um fenômeno restrito a
determinados espaços que oportunizem a troca pública de razões. Estas circulam em
diferentes arenas e momentos, de modo a conformar a deliberação como um processo
ampliado, que leva em conta o sistema midiático (Maia, 2008; Parkinson, 2012), as
conversações informais (Mansbridge, 2009; 2012) e os diferentes modos expressivos para
além da argumentação – como a retórica, as histórias de vida ou as emoções, por exemplo53.
Alguns autores têm partido das mesmas premissas para pensar a representação política
de modo sistêmico (Maia, 2012; Almeida, 2014; Mansbridge, 2003; Dryzek & Niemayer,
2006), conforme discutido no capítulo anterior. Ou seja, a discursividade que conecta às
várias arenas, encampa vários modos comunicativos, os diferentes designs e constrangimentos
próprios de cada arena discursiva, bem como as distintas funções de cada uma dessas arenas.
Mesmo Saward (2010, p. 36) identifica as demandas de representação como uma dinâmica
que ele considera circular.
Do mesmo modo que Maia (2012), acreditamos que a dinâmica da representação
política deve ser avaliada a partir de três perspectivas. Primeiro, levando em conta como se
conforma a representação dentro de uma coletividade ou grupo representado. Em nosso caso,
buscamos aferir essa dinâmica no grupo fechado do Facebook, no qual a representação se
conforma na figura de líderes nacionais e estaduais, que organizam ações articuladas em todo
o país. Em segundo lugar, a autora defende que se deve compreender como a representação é
exercida publicamente, de modo a confrontar pontos de vista distintos. Investigamos uma
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Goodin (2005), Hendrix (2006) e Mansbridge (2010) são três autores importantes que inicialmente pensaram
essa perspectiva. Hendrix (2006) propõe um modelo integrado da deliberação, que pode ocorrer a partir de
múltiplas arenas discursivas, mais ou menos estruturadas, mais ou menos informais, de modo a se intercruzarem.
Goodin (2008) propõe a existência de uma “sequência integrada de momentos deliberativos” que leva em conta
vários momentos sequenciados e uma distribuição de funções e papeis dentro desse sistema, como é o caso por
exemplo do legislativo que possui comissões, plenárias, audiências e outros espaços deliberativos, cada um com
uma função complementar a outro espaço. Já Mansbridge enfatiza o papel das conversações e os diferentes
modos de expressão como parte desse sistema.
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audiência pública no judiciário e uma conferência de direitos mista, com participação paritária
da sociedade civil e do governo, ambientes nos quais os representantes falam para uma
audiência plural e disputam sentidos, de forma bastante conflituosa. Em terceiro lugar, como
argumenta Maia (2012), uma análise a partir da perspectiva sistêmica permite compreender as
diferentes atuações dos representantes – sejam eles pessoas ou grupos – em arenas distintas,
seja na articulação de alianças, na busca legitimidade de forma ampla e não focada em
determinada arena ou no teste posicionamentos e reposicionamentos.
Nesse sentido, nossa análise leva em conta a conformação da representação nas três
arenas de forma comparativa, tomando como unidade de análise as demandas de
representação, ou claims. Após a identificação e codificação das demandas de representação
em cada uma das arenas, foi realizado um cruzamento de forma a discutir as interseções, os
padrões e as particularidades. A ideia é evidenciar de que forma essas afinidades ou tensões
vão se apresentando ao longo do debate. A cada claim são acionados elementos que buscam,
ao mesmo tempo, mobilizar a audiência e reiterar a autoridade de fala.

4.2 - A unidade de análise: a demanda de representação
Neste trabalho, utilizamos tanto conceitualmente quanto metodologicamente a noção
de representative claim (Saward, 2010), demandas representativas que partem de vários
atores, de maneira performática, dinâmica e ininterrupta. A representação é compreendida
aqui como uma pretensão de representar, ou seja, uma pressuposição de representatividade.
Segundo o autor, claims são "uma demanda de representar, ou uma demanda de quem sabe
que representa o interesse de alguém ou de alguma coisa" (2010, p. 42).
Para Saward (2010), assim como para Koopman (2002) as demandas de representação
podem envolver elementos simbólicos e estéticos, como bandeiras, ações políticas,
manifestações, dentre outros. Koopman e sua equipe, ainda em 2002, desenvolveram vários
codebooks, livros de códigos com o objetivo de investigar os proferimentos em diferentes
materiais de mídia, como jornais e internet. O autor parte de uma definição alargada de claimmaking, como “uma unidade de ação estratégica na esfera pública” (2002, p. 2). Para ele,
claim-making é qualquer forma de expressão de uma opinião pública política, seja na forma
de ações físicas ou verbais, independentemente da forma que essa expressão toma (afirmação,
violência, repressão, decisão, demonstração, decisão judicial, etc) e independente da natureza
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do ator (governo, movimentos sociais, ONGs, indivíduos, atores anônimos, etc). Neste
trabalho, entretanto, delimitamos nossa unidade de análise como um proferimento linguístico
– oral, no caso da língua portuguesa, e visual, no caso da língua de sinais. Ambos, entretanto,
devem ser considerados como expressões verbais, apenas com a variação da língua.
Koopman (2002), por outro lado, nos auxilia na delimitação da natureza da demanda
de representação que deve ser a) o resultado de ações estratégicas propositivas e b) política
por natureza (p. 5)54. Essa é uma delimitação importante, visto que, com muita facilidade,
podemos julgar um proferimento como demanda de representar, sem que ele de fato o seja.
Essa foi, por exemplo, uma das dificuldades nas delimitações dos proferimentos, no momento
da análise. Muitas vezes a pretensão de representar era explícita, seja pelo cargo que ocupa ou
pela explicitação do grupo de representados, a partir de expressões como: “em nome de”,
“eles querem”, “eles almejam”, “eles precisam” ou “nós queremos”, “o que é melhor para
nós”. Em outras vezes, entretanto, essa pretensão era implícita. Identificar a natureza política
e a característica estratégica da representação nos auxiliou nessa delimitação.
Como investigamos arenas distintas – com características, funcionamentos e
constrangimentos diversos – encontramos proferimentos, da mesma forma, distintos.
Enquanto na audiência pública e em determinados momentos da conferência os proferimentos
eram longos, com duração de 20 ou 30 minutos, no Facebook, nas perguntas e repostas da
audiência e no debate das propostas da conferência, os proferimentos eram mais curtos, com
duração de 1 a 6 minutos. Como dito anteriormente, a língua do proferimento variava também
de acordo com o autor, sendo a língua portuguesa ou a língua de sinais.

4.3 - A estruturação do livro de códigos
A nossa proposta analítica consistiu, em um primeiro momento, em realizar uma
codificação das demandas de representação, com o intuito de mapear e caracterizar os
proferimentos. Inicialmente, construímos um livro de códigos (Anexo 1) estruturado a partir
da adaptação dos mapas analíticos de Koopman (2002) e Saward (2009; 2010), sempre

54

Discordamos de Koopman na definição de que, para ser um claim-making, o proferimento deve apresentar
uma ação contínua ou concluída na esfera pública. A perspectiva aberta e dinâmica da representação discursiva
não permite esse finitude da demanda de representação na esfera pública.
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buscando compreender como se constitui a representação política no caso da educação de
surdos e qual o lugar dos próprios surdos nessa dinâmica.
Koopman (2002) propõe identificar a demanda em: a) quando e onde é feita; b) quem
faz ou claimant; c) forma da demanda ou como ela é realizada na esfera pública; d) a quem
ela é endereçada; e) sobre qual assunto ela trata; f) quem será afetado ou por quem ou contra
quem a demanda é feita; g) a justificativa da ação. Saward (2010, p. 36), de maneira muito
semelhante – embora não mencione Koopman nos seus trabalhos –, propõe o seguinte mapa:
a) quem representa; b) sobre qual assunto; c) a quem representa; d) o quê
representa/posicionamento; e) para quem representa/público ou audiência.
A partir das propostas de Saward (2010) e Koopman (2002), construímos os códigos
do nosso mapa analítico. Consideramos, primeiramente, uma caracterização mais detalhada
do autor do proferimento. Visto que as demandas de representação possuem caráter aberto, a
intenção era justamente verificar se o representante e/ou instância de representação formal
necessariamente reivindica representar sempre o mesmo tema ou grupo/constituency. Nossa
codificação delimitou também o papel do Movimento Surdo, de forma específica.

a) Para quem representa: arena ou audiência a quem se destina o proferimento, podendo
ser a audiência, a conferência ou o grupo fechado do Facebook;
b) Quem representa: o autor do proferimento mencionado nominalmente. Durante a
codificação, em muitos casos essa identificação nominal não é possível,
particularmente no debate das propostas da conferência;
c) Cargo ou função do autor do proferimento. Durante a codificação, em muitos casos,
essa identificação não era possível.;
d) Instância formal de representação: se é do executivo, legislativo, judiciário, sociedade
civil, movimento surdo, dentre outros;
e) A quem representa: em nome de quem fala, podendo ser em nome dos surdos, das
pessoas com deficiência, do povo brasileiro/todos, do movimento surdo ou de
determinada instituição ou órgão.;
f) O que representa: qual o modelo de educação de surdos defendido.

Saward (2009, p. 10-15), em obra anterior ao seu estudo de maior fôlego, de 2010,
propôs também um mapa de identificação de fontes de autoridade nos proferimentos de
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representação, visto que sua legitimidade, por não depender dos mecanismos eleitorais,
costuma ser buscada de outras formas. Saward (2009) enumerou as seguintes fontes de
autoridade:
a) Tradições enraizadas/ moralidade de um grupo e laços com a tradição: baseadas
em tradições ou grupos identitários;
b) Tradições enraizadas / consenso hipotético: representa os interesses de um grupo
hipoteticamente consensuado;
c) Experiência ou conhecimento de um especialista ou credenciais especiais;
d) Amplo interesse e novas vozes: quando uma importante perspectiva não está sendo
ouvida;
e) Amplo interesse e novas vozes: quando a demanda de representação tem um amplo
apoio popular demonstrado;
f) Amplo interesse e novas vozes/ espelhamento: semelhança entre representante e
representados;
g) Amplo interesse e novas vozes/ stakeholding: representa alguém interessado
diretamente no assunto;
h) Amplo interesse e novas vozes/ leis e normas extraterritoriais;
i) Amplo interesse e novas vozes: autorrepresentação.

Para o nosso livro de códigos, buscamos adequar as fontes de autoridade à
especificidade do nosso material empírico, particularmente no que diz respeito à presença da
pessoa surda ou com deficiência, identificando a presença física ou identidade adscritiva
(GUTMANN, 2003, p. 117) como uma fonte de autoridade. Organizamos os proferimentos a
partir das seguintes fontes de autoridade:

História pessoal: demandas de representação que se referem às experiências vivenciadas ou
presenciadas pelo autor do proferimento;

História do povo surdo (tradição): demandas de representação que se referem ao percurso de
exclusão vivenciados pelos surdos, à proibição do uso das línguas de sinais no mundo, à
criação de instituições escolares históricas, aos marcos e eventos importantes na educação de
surdos, dentre outros;
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Identidade adscritiva: demandas de representação baseadas nas Refere-se características
comuns a pessoas de um grupo que vão além de suas escolhas, tais como as características
físicas, deficiência ou surdez. Em nosso caso, os autores do proferimento não precisam
anunciá-la, pois ela já vem expressa nos seus corpos e no seu modo de comunicar;

Auto adscrição: quando o autor do proferimento reforça a sua identidade adscritiva em seu
proferimento;

Credencial-Funcional: quando o autor do proferimento menciona o cargo que ocupa em uma
instituição ou entidade;

Expertise científico: conhecimentos científicos, históricos e culturais sobre o tema (no caso, a
educação);

Expertise profissional: experiência e conhecimentos práticos sobre o tema, adquiridos por
meio do exercício da profissão;

Expertise legal: conhecimentos da legislação e de políticas públicas;

Amplo interesse: quando determinado proferimento é justificado pelo interesse da maioria;

Ações desenvolvidas / resultados: quando ações políticas e resultados dessas ações embasam
os proferimentos de representação.

Por fim, a característica fluida da representação e a dificuldade de identificar alguns
proferimentos nos levou também a caracterizá-los enquanto implícitos ou explícitos.
Promovemos uma maior caracterização do proferimento ao identificar a língua em que é
expresso, bem como a língua da tradução.
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Quadro 1 - Tabela síntese da construção do livro de códigos
Referências conceituais utilizadas para a
codificação das demandas de representação
Mapa das demandas de representação
Koopman (2002):

Livro de códigos
Mapa das demandas de representação,
desenvolvido a partir de Koopman (2002)
e Saward (2010)
 Para quem representa: arena ou audiência

 Quando e onde é feita;
 Quem faz ou claimant;
 Forma da demanda ou como ela é realizada  Quem representa: o autor do proferimento
mencionado nominalmente. Durante a
na esfera pública;
codificação, em muitos casos essa
 A quem ela é endereçada;
identificação não era possível
 Sobre qual assunto ela trata;
 Quem será afetado ou por quem ou contra  Cargo ou função do autor do proferimento
quem a demanda é feita;
 A justificativa da ação.
 Instância de representação: se é do
executivo,
legislativo,
judiciário,
Mapa das demandas de representação
sociedade civil dentre outros
(Saward, 2010, p. 36)


















 A quem representa: em nome de quem
Quem representa;
Sobre qual assunto;
 O que representa: qual o modelo de
A quem representa;
educação de surdos que defende
O quê representa/posicionamento;
Para quem representa/público ou audiência
Fontes de autoridade (Saward, 2009)
Fontes de autoridade adaptadas
Tradições enraizadas / moralidade de um
grupo e laços com a tradição
Tradições enraizadas / consenso hipotético
Experiência ou conhecimento de um
especialista ou credenciais especiais
Amplo interesse e novas vozes: quando
uma importante perspectiva não está sendo
ouvida
Amplo interesse e novas vozes: quando a
demanda de representação tem um amplo
apoio popular demonstrado
Amplo interesse e novas vozes /
espelhamento
Amplo interesse e novas vozes /
stakeholding
Amplo interesse e novas vozes / leis e
normas extraterritoriais
Amplo interesse e novas vozes:
autorrepresentação

 História pessoal
 História do povo surdo (tradição)
 Identidade adscritiva
 Auto adscrição
 Credencial
 Expertise científico
 Expertise profissional
 Expertise legal
 Amplo interesse
 Ações desenvolvidas / resultados
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Outras caracterizações
Se é a favor ou contra a inclusão
Se o tema da legitimidade é mencionado em uma dinâmica que chamamos de metarepresentação
Natureza do proferimento: implícito ou explícito
Língua fonte: Libras ou Português
Língua alvo da tradução: Libras ou Português

4.4 - Procedimentos e desafios de análise

Após a identificação das demandas de representação, cada uma delas foi codificada
por meio do software NVivo. Esse software nos permite realizar cruzamentos de dados e gerar
tabelas e gráficos, possibilitando uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa. Para os
objetivos dessa pesquisa, concentramos nossos esforços em uma análise qualitativa. Dessa
forma, a partir do cruzamento de dados foram geradas categorias, conforme apresentaremos
no capítulo seguinte. O uso do software nos auxiliou prioritariamente na organização do
corpus e no cruzamento dos dados para a realização de uma análise qualitativa. O uso de
gráficos na apresentação desses dados teve como finalidade exclusiva a comparação entre
arenas e entre códigos, não tendo nenhuma intenção de análise quantitativa.
Alguns desafios surgiram durante as análises, advindos da natureza diversa dos
proferimentos. Primeiro, como já mencionado, o tamanho dos proferimentos era bastante
diverso, de uma arena para outra. Nesse sentido, é natural que um maior número de fontes de
autoridade fosse encontrado nas demandas de representação mais longas. Da mesma forma, os
proferimentos curtos nem sempre nos informavam sobre a caracterização do autor da
demanda, com dados sobre instância de representação formal, cargo ou mesmo o nome. Na
conferência, por exemplo, era muito comum que os delegados sequer se apresentassem ao
defender as propostas. Outros elementos se mostraram relevantes para a identificação dos
autores dos proferimentos e de seus posicionamentos, tais como as camisetas que vestiam, no
caso da conferência. No caso específico das lideranças surdas, elas foram, todas, identificadas
nominalmente nas três arenas.
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Outro desafio se mostrou na própria identificação do proferimento de representação,
que muitas vezes era implícito. A pretensão ou intenção de representar nem sempre é
facilmente captável. Do total de 126 proferimentos, 49 eram implícitos e 75 explícitos.

Natureza dos proferimentos
40
35
30
25
20

Explicito

15

Implícito

10
5
0
Audiência

Conferência

Facebook

Figura 2: Natureza dos proferimentos nas 3 arenas

4.5 - Corpus de análise: definições
A escolha de nosso material empírico está fundamentada em alguns acontecimentos
políticos relevantes para a educação dos surdos ocorridos entre 2011 e 2012, conforme
descrito no primeiro capítulo. O recorte vai de 24 de março de 2011 – quando foi anunciada,
pela primeira vez, a possibilidade de fechamento do Instituto Nacional de Educação de
Surdos55 – até dezembro de 2012, logo após a realização da III Conferência Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência.
Nesse período, vários eventos e acontecimentos políticos alimentaram o debate
público acerca da educação de surdos. O nosso corpus de análise se baseia nesses momentos
de grande impacto na cena pública, que geraram um grande número de reportagens publicadas
na imprensa e reunidas no clipping da Feneis e uma intensa articulação do Movimento Surdo,
refletida pelo alto número de postagens no grupo fechado do Facebook. Além da análise desse

55

O surdo Nelson Pimenta, uma das lideranças do movimento, postou um vídeo contundente no
YouTubeYoutube, mostrando indignação quanto ao fechamento do INES. Disponível em:
<www.youtube.com/watch?v=Bs4wZYYgcSQ>. Acesso em: [30 de julho de 2015].
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grupo, escolhemos pesquisar também a dinâmica da representação discursiva em dois fóruns
importantes nos âmbitos do judiciário e da sociedade civil/governo: a) uma audiência pública
realizada na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e b) o grupo de trabalho sobre
Educação da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 56. Em ambos,
houve momentos de grande tensão e extrema controvérsia ao tratar das defesas da escola
comum inclusiva, escola especial e escola bilíngue.
Embora a pesquisa exploratória tenha nos apresentado um material bastante extenso
nas três arenas e um investimento maior de tempo na seleção e organização do corpus, o
volume final de proferimentos foi de 128 proferimentos, sendo 36 na audiência, 62 na
conferência e 30 no Facebook.

4.5.1 - Audiência Pública - Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão

a) Caracterização da arena Audiência Pública

Foi realizada no dia 01 de dezembro de 2011, de 9h às 18h, na sede da ProcuradoriaGeral da República, em Brasília, a audiência pública “Educação Inclusiva: Plano Nacional de
Educação e Escolas Especiais”. O evento foi promovido pela Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão, órgão integrado ao Ministério Público Federal (PFDC/MPF) e contou
com cerca de 100 pessoas, entre promotores e procuradores de várias partes do país e ativistas
do movimento surdo e do movimento inclusivista.
Conforme publicado no site oficial da audiência57 e enfatizado pela procuradora
Analucia Hartmann ao fim do evento, o objetivo da audiência era a obtenção de
conhecimentos multidisciplinares, dados e subsídios sobre a educação das pessoas com
deficiência, para aprimorar a atuação do Ministério Público Federal na área. Em geral,
audiências públicas possuem a característica de reunir informações sobre determinado tema, a
fim de subsidiar a elaboração de políticas públicas, a alteração da legislação, a atuação de
56

A ideia inicial era analisar também a cobertura da grande imprensa a partir do clipping da Feneis além do
material produzido para os seminários estaduais realizados nas assembleias legislativas estaduais pelo
Movimento Surdo, como parte das comemorações e lutas do Setembro Azul. Entretanto, o grande volume do
corpus fez com que realizássemos essas escolhas, considerando as três perspectivas de análise defendidas por
Maia (2012)
57
Disponível em: http://audienciapublicaeducacaoinclusiva.blogspot.com.br/. Acesso em: 08/08/2014.
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determinado órgão, a ação dos governos, dentre outros. Ainda, podem ter caráter de
ratificação e assentimento sobre determinada medida, ação ou política pública (Avritzer,
2008). No caso em questão, o caráter da audiência foi consultivo e teve como objetivo, como
já foi dito, servir de subsídio para as discussões do GT de Educação e do GT de Inclusão de
Pessoa com Deficiência da PFDC. Pretendia-se unificar a atuação do Ministério Público
Federal nacionalmente no que tange aos temas da acessibilidade, educação inclusiva e
educação de surdos. Além desse evento nacional, foram realizadas também audiências nos
ministérios públicos de Santa Catarina e do Ceará. A nossa pesquisa, entretanto, abrigará a
análise apenas da audiência nacional.
Segundo a Revista da Feneis (p. 12 e 13)58, a audiência foi motivada pela cartadenúncia do Movimento em defesa da educação e cultura surda. O documento foi entregue,
em uma ação coordenada, a cerca de 40 ministérios públicos federais de todas as capitais e de
cidades de grande porte, no dia 26 de setembro de 2011. Essa mobilização foi bastante
elogiada pelos procuradores presentes na audiência. Conforme descrito no capítulo 1, o
principal argumento do documento é o de que a atual política de educação inclusiva está
provocando a evasão dos surdos das escolas e desrespeitando os seus direitos linguísticos e
culturais. Outro fator motivador da audiência foi a distribuição de Revistas da Feneis no
Encontro Nacional de Procuradores da República, em Fortaleza-CE, denunciando as políticas
do MEC voltadas para os surdos.
O principal ponto de debate durante a audiência girou em torno das diferentes
interpretações que são feitas dos termos “educação bilíngue para surdos”, “educação
especial”, “educação bilíngue”, “inclusão” e o resultado dessas políticas de educação na
prática. De um lado, os representantes do MEC afirmam estar promovendo a educação
bilíngue, enquanto, de outro lado, os representantes do movimento surdo contestam, com o
argumento de que a educação bilíngue é concebida de outra forma. Houve momentos de
grande tensão, com debate acalorado e troca de acusações, tanto sobre as definições acima
mencionadas, quanto sobre as ações do Ministério da Educação. Houve clara polarização
entre, de um lado, gestores do MEC e, de outro, integrantes do Movimento Surdo e de outros
segmentos da pessoa com deficiência.

b) Funcionamento e procedimentos da Audiência Pública como arena discursiva
58

Revista da Feneis, nº 46, dezembro/2011 a fevereiro/2012.
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O formato da audiência consistiu em uma mesa de abertura e dois painéis temáticos,
um pela manhã e outro à tarde. Ao todo, o evento teve duração de sete horas e meia e contou
com palestras de 15 a 30 minutos cada sobre diferentes aspectos da educação de pessoas com
deficiência. Os integrantes das mesas foram convidados pela Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão. Ao final de cada painel, os participantes podiam fazer perguntas aos
palestrantes, com tempo de 3 a 8 minutos cada. Cada painel foi moderado por uma
procuradora e, ao final do evento, foi lida uma síntese das principais propostas e
encaminhamentos da audiência. Todo o evento contou com a interpretação em Libras e em
Língua Portuguesa.

c) Corpus de análise e procedimentos de coleta de dados

As primeiras impressões sobre a audiência foram apreendidas no ato de sua realização,
presencialmente. Entretanto, a organização e coleta de dados para a análise foram realizadas a
partir dos vídeos publicados no site da audiência, disponibilizada na íntegra com interpretação
simultânea em Libras e Língua Portuguesa. Ao todo, são 40 vídeos de cerca de 10 minutos
cada, todos eles transcritos para a Língua Portuguesa em um arquivo de 124 páginas,
importado e codificado a partir do software NVivo. Foram excluídos aqueles trechos que
tinham como finalidade estrita a apresentação dos palestrantes e a condução dos debates. As
pretensões de representação, ou claims, foram consideradas no todo de cada fala, sem
fragmentação. Ou seja, tanto no caso dos palestrantes quanto dos participantes que faziam
perguntas, cada participação, desde que tivesse pretensão de representação, foi considerada
como um proferimento. Por exemplo, cada palestra e cada participação do público foram
consideradas como uma pretensão de representação, ainda que as apresentações tivessem
duração bem maior do que as perguntas. Ao todo, foram identificados 36 proferimentos,
sendo 14 de falas das mesas (entre palestras e respostas a perguntas) e 22 de colocações do
público, de acordo com a descrição abaixo:

Abertura


Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Gilda Carvalho (DF) – realizou a
abertura do evento e parabenizou o protagonismo dos surdos na mobilização junto aos
Ministérios Públicos Federais. [3 minutos]
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Painel I: Educação Inclusiva e Deficiência Auditiva


Procuradora da República (SC) e Coordenadora do GT Inclusão de Pessoa com
Deficiência da PFDC, Analúcia Hartmann (SC) – coordenou as mesas, explicou os
objetivos, o pleito da Feneis e os procedimentos da audiência. [vários proferimentos
curtos]



Diretora de Políticas Públicas da Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão SECADI/MEC, Cláudia Dutra – defendeu a
universalização da educação inclusiva e o novo paradigma que guia as políticas
educacionais brasileiras. [20 minutos]



Diretora de políticas de educação especial da SECADI/MEC, Martinha Claret
(cega): palestra intitulada “Educação Inclusiva”. Defendeu a atual política de
educação inclusiva a partir da alteração dos marcos legais políticos, educacionais e
pedagógicos, financiamento e operacionalidade desse processo. [20 minutos]



Diretora de políticas educacionais da Feneis, Patrícia Rezende (surda): Palestra
“Especificidades da Deficiência Auditiva e as Escolas Bilíngues”. Durante a sua
fala [30 minutos], apresentou os principais aspectos legais que amparam a
reivindicação pelas escolas bilíngues e que foram a base da carta-denúncia. Em
seguida, participou do primeiro debate da manhã relatando a visita à escola
inclusiva premiada, na qual constatou que não existe bilinguismo nesta experiência.

Debatedores do Painel I: Universalização do Ensino às Pessoas com Deficiência Auditiva x
Necessidade das Escolas Bilíngues


Presidente do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência (Conade), Moisés
Bauer (cego): realizou dois proferimentos neste painel. No primeiro deles [20
minutos], criticou a ausência de diálogo entre a sociedade civil e o MEC e a falta de
compromisso do ministro Haddad, que não cumpriu a promessa de realizar um
seminário no Conselho Nacional de Educação sobre o tema. Na participação do
debate, questionou a imposição do MEC e a falta de autonomia dos municípios em
relação à educação inclusiva.



Assessor do INES, Valdo Ribeiro (surdo): relatou o histórico de resistência da
instituição frente ao anúncio de fechamento do Colégio Aplicação do INES pelo
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MEC e a adequação da proposta pedagógica do INES aos parâmetros curriculares
atuais [12 minutos]. Na participação do debate, reafirmou a diversidade de alunos
atendidos no instituto, sendo ou não sinalizantes.


Coordenador geral de políticas educacionais do MEC, Joiram Medeiros (pessoa
com deficiência física): apresentou as ações do ministério voltadas para os surdos,
produção e distribuição de material didático e investimentos no atendimento
educacional especializado; [20 minutos]

Painel II: Inclusão Escolar e a Meta 4 do PNE


Procuradora da República (RJ) e coordenadora do GT de Educação da PFDC Maria
Cristina Manella: coordenou os trabalhos do painel. Na abertura, questionou se a
atual rede pública de ensino possui infraestrutura adequada para receber as pessoas
com deficiência.



Promotora de Justiça de Proteção à Educação, Bianca Motta (MPE/RJ): explicou os
aspectos jurídicos da Meta 4 e da inclusão escolar na legislação brasileira [20
minutos]



Presidente do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência (Conade), Moisés
Bauer (cego): defendeu as escolas especiais do ponto de vista legal e fez algumas
participações no debate. [20 minutos]



Diretora de políticas de educação especial da SECADI/MEC, Martinha Claret
(cega): apresentou as ações do MEC de forma geral para as pessoas com
deficiência. Discutiu a meta 4 do Plano Nacional de Educação, fontes de
financiamento e como o Atendimento Educacional Especializado é efetivado [20
minutos] e fez algumas intervenções no debate.

Participantes dos dois debates, ao final da manhã e ao final da tarde [perguntas e colocações
com duração de 1 a 6 minutos]


Gestora de políticas educacionais do MEC, Marlene Goti: defesa da política de
educação inclusiva realizada pelo MEC [5 minutos] e explicação sobre o sistema
educacional brasileiro e as funções nos âmbitos municipal, estadual e nacional.



Pai de criança surda, Emiliano Aquino: relata experiência com os filhos e conceitua
escola bilíngue a partir da perspectiva cultural.
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Presidente da Federação Nacional dos Pais e Amigos dos Surdos, Marcos: fala da
experiência profissional, da falta de prioridade da Língua de Sinais nas escolas e
defende as escolas bilíngues.



Diretor do Campus Palhoça Bilíngue do Instituto Federal de Santa Catarina, Vilmar
Silva: propõe o diálogo e a criação de um grupo de trabalho no MEC com a
participação do movimento surdo.



Senhor surdo que não se identificou: propõe conciliação e diálogo.



Procurador Regional dos Direitos do Cidadão (SC), Maurício Pessuto: aponta que a
inclusão e a qualidade no ensino são dois princípios comuns a todos os presentes e
que é preciso, através do enfrentamento de argumentos, chegar a um ponto comum
de forma a aproveitar o trabalho das escolas exclusivas.



Professor de surdos, Alexandre Melendez (surdo): conta a experiência pessoal com
crianças surdas, do fechamento de escolas de surdos no estado de São Paulo
enquanto no município de São Paulo são criadas escolas bilíngues.



Professora de surdos, Sandra Patrícia: retoma a conceituação de escola bilíngue,
atualmente bastante equivocada, e a falta de equidade dos surdos nas oportunidades
sociais devido à falta de uma educação de qualidade.



Mãe de criança surda, Ana Borges: conta a experiência e “o sofrimento para a vida
toda” com a filha que passou pela experiência da escola inclusiva.



Diretor do Sindicato Nacional dos Servidores Federais do ensino básico, técnico e
profissionalizante, não mencionou o nome: aponta o despreparo da escola comum
para receber os alunos com deficiência.



Professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos, Wilma Favorito:
esclarecimentos sobre educação de surdos.



Liderança do movimento surdo, Morise Saruta (surda): relato sobre a participação
na Conferência Nacional de Educação.
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Quadro 2 - Número de proferimentos da audiência por autor
Participantes
Não é possível identificar
Patrícia Rezende
Emiliano Aquino
Analúcia Hartmann
Maria Cristina Manella
Martinha Claret
Joiram Medeiros
Gilda Carvalho
Cláudia Dutra
Moisés Bauer
Valdo Ribeiro
Marlene Goti
Marcos
Vilmar Silva
Maurício Pessuto
Alexandre Melendez
Sandra Patrícia
Ana Borges
Bianca Motta
Wilma Favorito
Morise
Total

Nº de proferimentos
2
4
2
3
1
3
2
1
1
3
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
36

Fonte: Elaboração nossa, com base nas transcrições da audiência

4.5.2- III Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – GT de Educação59

a) Caracterização da Conferência
A Conferência foi realizada entre os dias 3 e 6 de dezembro de 2012 em Brasília, com
o tema “Um olhar através da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da
ONU: novas perspectivas e desafios”. O objetivo foi produzir propostas que pudessem
delinear as políticas públicas para pessoas com deficiência nos vários níveis, municipal,
estadual e nacional, tendo em vista a convenção como documento norteador das propostas. As
propostas aprovadas e as moções foram incluídas em um documento que foi encaminhado
para os vários ministérios, na perspectiva de estabelecerem políticas transversais relacionadas
à pessoa com deficiência.

59

Dados extraídos do Regimento Interno da conferência, do Manual do Participante distribuído no ato da
inscrição e do site da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência (SNPD). Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/>. Acesso em: 15/09/2014.
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O evento foi organizado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (CONADE), em articulação com a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos
da Pessoa com Deficiência (SNPD), vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República. Participaram da conferência cerca de duas mil pessoas, entre as
quais 886 eram delegados60.

Os participantes da conferência
Existem três tipos de participantes da conferência: os delegados, os observadores
(solicitam inscrição) e os convidados (em geral são palestrantes e/ou autoridades). Os
delegados podem ser eleitos durante as etapas preparatórias ou podem ser delegados natos, ou
seja, aqueles que já são conselheiros municipais (50%) e estaduais (25%) dos conselhos da
pessoa com deficiência e que, portanto não precisam ser eleitos. Entre os participantes, os
delegados possuem direito a voz e voto e os convidados e observadores possuem direito a
voz. Podem participar como observadores os acompanhantes que porventura venham a ser
solicitados pelos delegados com deficiência, sendo a participação de ambos financiada pelo
governo.
A representação, em todas as etapas das conferências, é paritária entre representantes
do governo e da sociedade civil. Os delegados são, conforme regimento:
representantes de órgãos públicos, entidades de classe, organizações de
trabalhadores e patronais, representantes de Conselhos dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, demais representantes de entidades e organizações da sociedade civil,
usuários e pessoas interessadas nas questões relativas aos direitos das pessoas com
deficiência, em particular, e na defesa dos direitos humanos.

Em relação aos surdos, ao todo, participaram da conferência 45 delegados surdos
sinalizantes61 de várias regiões do país (havia outros delegados surdos oralizados). Eles foram
distribuídos nos nove grupos de trabalho, mas se concentraram nos GTs de Educação,
Acessibilidade, Esportes, Comunicação e Padrão de vida e proteção social62.

60

O número de delegados eleitos é proporcional ao número de habitantes de cada estado.
Dado extraído do grupo fechado do Facebook de lideranças do movimento surdo.
62
Os grupos de trabalho da conferência foram divididos em nove temáticas agrupadas em quatro eixos, com as
seguintes temáticas: Eixo I - GT de Educação, GT de Esporte, Cultura e Lazer e GT de Trabalho e Reabilitação
profissional; Eixo II - GT de Acessibilidade, GT de Comunicação e GT de Transporte e moradia; Eixo III - GT
de Saúde, prevenção, reabilitação, órtese e prótese; Eixo IV - GT de Segurança e acesso à justiça e GT de Padrão
de vida e proteção social.
61
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Em relação ao GT de Educação, foco da nossa análise, participaram cerca de 120
delegados, dentre os quais 25 eram surdos63.

O documento-base
As discussões realizadas na conferência nacional são fruto de um compilado de
propostas reunidas em um documento-base. Elas surgem nas etapas municipais, regionais
e/ou distritais, por meio da realização de fóruns ou conferências64, são votadas e apresentadas
às etapas estaduais, que por sua vez debatem e votam as propostas para encaminhar para a
etapa nacional. Cada conselho municipal, estadual e distrital apresentou até 40 propostas, dez
de cada temática para a etapa nacional. As etapas municipais foram realizadas entre 1º de
novembro de 2011 e 30 de abril de 2012 e as etapas estaduais aconteceram entre 15 de maio e
31 de julho de 2012. Todas elas foram acompanhadas por conselheiros designados pelo
Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência (CONADE), que referendaram “a legitimidade
das delegações eleitas” (Regimento Interno, p. 2).
Ou seja, as propostas discutidas na etapa nacional são resultado de um compilado de
propostas aprovadas nas etapas estaduais, que, por sua vez, vieram das etapas municipais e
distritais. Ou seja, isso exigia uma ação articulada dos interessados nos estados para
aprovarem a redação nas etapas anteriores. Ao todo, foram discutidas nos nove GTs 554
propostas, sendo que 65 delas eram do GT Educação.

b) Funcionamento e procedimentos da Conferência como arena discursiva
A conferência foi realizada em quatro dias e contou com cinco momentos distintos:
03 de dezembro de 2012 (noite): Mesa de abertura, com a presença de ministros e demais
autoridades;
04 de dezembro de 2012 (manhã e tarde): Participação da presidenta Dilma, que não pode
estar no dia anterior, e votação do Regimento interno;
04 de dezembro de 2012 (noite): Painel realizado nos GTs, com palestrantes convidados,
especialistas no tema do GT;

63

Esses números são aproximados. Não tivemos acesso a esses dados oficiais.
Conferências Municipais e Estaduais são realizadas em cidades e estados que possuam Conselho Municipal da
Pessoa com Deficiência e Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, respectivamente, já estruturados e em
funcionamento. Nas localidades que não possuem conselhos são realizados fóruns municipais, regionais e
estaduais.
64
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05 de dezembro (manhã, tarde e noite): Discussão das propostas nos GTs;
06 de dezembro (manhã, tarde e noite): Plenária final, com votação das propostas finais de
todos os nove GTs, leitura das moções e mesa de encerramento.

Proposição, discussão e votação das propostas
Na conferência nacional, cada proposta que veio dos estados foi discutida e votada nos
grupos de trabalho. Conforme discutido e aprovado no Regimento Interno, se aprovadas com
mais de 50% dentro dos GTs, as propostas deveriam ser encaminhadas para votação por todos
os delegados da conferência na plenária final. Caso obtivessem menos de 50% de aprovação
dentro dos grupos, estaria automaticamente excluída. Do mesmo modo, ao serem submetidas
à plenária final, as propostas precisariam obter mais de 50% de aprovação para serem
incluídas no documento final.
Internamente ao GT de Educação, os procedimentos foram os seguintes:
1 – Leitura das propostas que vieram dos estados, já compiladas pela organização do evento.
A leitura foi feita de dez em dez, seguida de votação por maioria absoluta, eliminando do
debate as propostas já aprovadas com mais de 50% no GT.
2 – Os delegados que tivessem discordância com a proposta deveriam se inscrever para
realizar o destaque, que consistem em a) proposição de supressão da proposta, b) proposição
de inclusão de texto ou b) proposição de alteração de redação.
3 – Feito o destaque, o delegado teria até três minutos para fazer a proposta, sem justificá-la
em um primeiro momento. Caso o delegado tivesse dificuldade de fala teria direito a cinco
minutos e, caso precisasse de intérpretes de Libras, teria direito a seis minutos para realizar a
proposição e a defesa, conforme o Regimento Interno.
4 – Se houver discordância da proposta apresentada, a mesa do GT solicita que seja
justificada. Dois delegados, um a favor e outro contra, devem candidatar-se para defenderem
seus pontos de vista. A proposta do destaque é submetida à votação.
5 – Quando há mais de uma proposta de alteração de redação, todas são lidas, justificadas
quando necessário, e votadas.
6 – Em casos nos quais não haja consenso público e diferentes propostas de redação, os
propositores se reúnem separadamente para consensuar uma nova redação e submetê-la
novamente à votação.

115

7 – Na plenária final todas as propostas são lidas e novamente submetidas à votação, desta vez
apenas pela manutenção ou supressão da proposta. Na terceira conferência, para a plenária
final foram utilizados equipamentos de votação e contagem eletrônica dos votos.

Inclusão de moções no documento final
Além das propostas aprovadas, reunidas no documento final da conferência, os
delegados podem propor moções com reivindicações ou manifestos. Normalmente são temas
das moções propostas não discutidas nos GTs ou que não obtiveram maioria simples para
entrar na plenária final, notas de repúdio e notas de apoio. Para serem incluídas no documento
final, estas devem contar com 20% do total de assinaturas dos delegados. Geralmente os
delegados redigem a moção e passam os dias da conferência em articulação com outros
delegados para conseguirem apoios na forma de assinatura às moções.

c) Corpus de análise e procedimentos de coleta de dados
Durante a pesquisa exploratória, realizada na qualidade de observadora inscrita, foi
possível registrar por meio de gravação em vídeo todo o material analisado. Além da análise
dos vídeos, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência nos concedeu a
transcrição completa de toda a conferência65. As demandas de representação foram extraídas
dos seguintes momentos66:

Abertura (03/12)
Falas breves de abertura (cerca de três a cinco minutos): Presidente do Conade, Moisés Bauer;
Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio José do
Nascimento Ferreira; Deputada Federal Rosinha da Adefal, Ministra do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello; Ministra-chefe da Casa Civil
da Presidência da República, Gleisi Hoffmann; Ministra-chefe da Secretaria de Direitos
Humanos, Maria do Rosário Nunes.

65

A conferência contou com a tecnologia da estenotipia, legendas em tempo real, projetadas em um telão, com o
conteúdo integral das falas feitas ao microfone. Esse instrumento de acessibilidade possibilita a geração e o
armazenamento de arquivos digitais de texto, material que nos foi cedido pelo CONADE. Foram vários
arquivos, com os conteúdos de todos os momentos e de todos os GTs.
66
A seleção do corpus foi realizada a partir da leitura das transcrições de todos os momentos comuns a todos os
participantes, tais como a abertura (39 páginas), proferimento da presidenta Dilma e votação do regimento
interno (114 páginas) e Plenária Final (231 páginas), e do momento específico do GT Educação (247 páginas).
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Palestra Magna “Um olhar através da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência
da ONU: Novas perspectivas e desafios”: Ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos,
Maria do Rosário Nunes [20 minutos].

04/12
Proferimento da presidenta Dilma Rousseff [30 minutos]: a fala consiste, prioritariamente, em
listar as ações do governo e parabenizar as ações bem sucedidas. Menciona a possibilidade de
coexistência dos modelos de educação inclusiva e especial.
Painel do GT Educação (proferimentos de 30 minutos para cada palestrante, abertura para
perguntas de até três minutos e respostas a essas perguntas)


Rosita Eder Carvalho, doutora em educação, mestre em psicologia, psicopedagoga
clínica e neuropsicóloga: defesa das escolas especiais a partir de uma análise da
Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.



Cláudia Grabois (substituindo a professora doutora Maria Teresa Mantoan), advogada,
ex-gestora de educação especial de São Paulo: fez uma defesa da educação inclusiva
com base na sua experiência pessoal.



Martinha Clarete Dutra dos Santos, representante do Ministério da Educação, mestre
em educação, especialista em educação especial, especialista em administração,
supervisão e orientação educacional, licenciada em Letras, com habilitação
profissional de magistério e habilitação em língua espanhola: apresentou as ações do
MEC na área da educação inclusiva e tratou de questões de financiamento.



Patrícia Cunha, especialista em didática de ensino, graduação em psicologia.
Professora da rede municipal de Belo Horizonte, coordenadora do núcleo de inclusão
escolar da pessoa com deficiência da secretaria municipal de Educação Belo
Horizonte, coordenadora do atendimento educacional especializado no município de
Belo Horizonte: apresentou a experiência da Rede Municipal de Belo Horizonte na
área da educação inclusiva.

05/12
Demandas de representação extraídas dos debates realizados no GT de Educação com base
nas propostas do documento-base: Em específico, foram analisados os proferimentos que
estejam relacionados com os seguintes temas: educação inclusiva, educação especial e
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educação bilíngue, de forma a tensioná-los. Das 65 propostas do GT Educação, esses temas
foram levantados na discussão de 8 propostas (Anexo 2), gerando um total de 16 claims.
Consideramos aqui cada uma das defesas, com duração de três minutos, ou seis, para o caso
de pessoas com dificuldade de fala ou surdos que solicitem interpretação da Libras para a
Língua Portuguesa. Foram momentos de extrema controvérsia no GT, contrariando a
dinâmica da maior parte da conferência, que consistia ou na aprovação da proposta ou em
alguma pequena alteração redacional. As discussões que envolviam esses temas foram
bastante acirradas, polarizando as defesas pela escola inclusiva e pela escola especial/bilíngue.

06/12
Fala de abertura da plenária final, Ministra Maria do Rosário [20 minutos]
Demandas de representação extraídas dos debates realizados na plenária final, no momento da
votação final das propostas. Da mesma forma, foram analisados os proferimentos que estejam
relacionados o debate sobre educação inclusiva, educação especial e educação bilíngue. Das
oito propostas que mencionaram o tema e que não foram aprovadas de imediato, foram
extraídas 16 demandas de representação.
Quadro 3 - Número de proferimentos da conferência por autor
Autores do proferimento

03.12
(Abertura)
04.12(Dilma)

04.12
GT Educação
Painel

05.12
GT Educação
Propostas

06.12
Plenária
Final

Não é possível identificar
Cacau – liderança surda
Cláudia Grabois – painel
Daniele - liderança surda
Martinha Claret – MEC
Joiram Medeiros – MEC
Gleisi Hoffmann – ministra
Moisés Bauer – CONADE
João Paulo - liderança surda
Patrícia Cunha – painel
Rosinha da Adefal - deputada
Rosita Eder - painel
Tereza Campello – ministra
Dilma Roussef – presidenta
Mariana - liderança surda
Maria do Rosário – ministra
Antônio José Ferreira – SNPD
José Carlos – liderança surda
Total – Conferência

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
6

13
0
2
0
2
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
23

10
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
16

11
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0
1
17

Total

34
1
3
1
3
1
1
1
1
3
1
3
1
1
3
1
1
2
62

Fonte: Elaboração nossa, com base nas transcrições da conferência
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4.5.3 - Grupo fechado de lideranças surdas organizado no Facebook
a) Caracterização do grupo do Facebook
O grupo foi criado em seis de abril de 2011 com o objetivo de organizar a
manifestação que ocorreu em Brasília nos dias 19 e 20 de maio daquele ano. É composto
pelas lideranças estaduais do Movimento Surdo em Favor da Educação e Cultura Surda e
conta, atualmente, com 184 membros67. Depois da manifestação, continuou funcionando
como um fórum de articulação das lideranças estaduais em várias ações de mobilização.
O conteúdo das postagens trata, em grande parte, da organização da manifestação
nacional e, posteriormente, da organização do Setembro Azul nos estados, além de outras
mobilizações. Várias postagens discutem questões práticas, tais como camisetas, confecção de
faixas, discursos, carros de som, cartas de solicitação dirigidas às prefeituras para
providências relativas a transporte, espaço, alvarás, dentre outros. Outras postagens trazem
informações sobre as ações e conquistas do movimento nos municípios, andamento de
políticas públicas que envolvem a educação de surdos e orientações sobre o posicionamento
frente às autoridades, sobre as melhores estratégias discursivas e argumentos. Há ainda
conteúdos que tangenciam a temática da escola bilíngue, tais como acessibilidade, cotas e
Libras nas escolas e universidades. Há uma intensa produção artística do movimento que
resulta em charges, cartazes, poesias e montagens, que também são utilizadas de forma
política. Muito dos conteúdos publicados na língua portuguesa, tais como documentos,
petições, legislação e reportagens são traduzidos para Libras a fim de informar os surdos
sinalizantes. Por fim, há várias palavras de ordem, cujo conteúdo busca motivar os “guerreiros
surdos”, com expressões como “Avante Povo Surdo!”.

b) Funcionamento e procedimentos do Facebook como arena discursiva
Boa parte das postagens e dos comentários é feita por meio de vídeos em Libras, em
função das orientações e regras de funcionamento de grupo, que priorizam o uso da Libras.
Conforme publicado na descrição do grupo: a) “usar mais Libras do que português”; b)
“quando for escrever em português usar vocabulário e estrutura simples e frases curtas para
que todos possam entender”; c) “não copiar textos ou links de site com noticias em texto” e d)
“Não divulguem os vídeos fora do grupo”.
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Acesso em 21/09/2014.

119

Para ter acesso é preciso ser convidado por um integrante do grupo e obter autorização
das lideranças nacionais. Os integrantes são surdos e ouvintes, denominados “lideres
mobilizadores” e “apoiadores”, respectivamente. Cada vez que alguém é adicionado ao grupo,
alguma liderança posta um comentário justificando a inclusão do novo membro, o que
geralmente é feito por meio do seu histórico de militância. Essa é uma das orientações das
lideranças nacionais para a formação da rede de lideranças. Apesar de haver um moderador no
grupo, em nenhum momento foi identificada a atuação de moderação, com censura ou retirada
de posts.

c) Corpus de análise e procedimentos de coleta de dados
Neste âmbito, o procedimento de coleta de dados para a pesquisa foi feito da seguinte
forma. Concentramos nossa coleta no primeiro ano de existência do grupo, de 6 de abril a 31
de dezembro de 2011. Para reunir todo o material do grupo, que é bastante volumoso,
utilizamos o software Netvizz, um aplicativo interno ao Facebook que coleta dados e gera
tabelas automaticamente68. O programa nos possibilita coletar todo o conteúdo – postagens
(links, imagens, vídeos ou texto), comentários, curtidas e compartilhamentos – e gerar uma
tabela de acordo com as colunas pré-definidas. Na pesquisa em questão, na primeira seleção
do material, optamos por buscar todas as postagens, excluindo os comentários. O aplicativo
permite a geração de diversos tipos de tabelas. A mais completa gera os seguintes dados: data
da postagem, natureza da postagem (vídeo, foto, status ou link), a ID da mensagem, a
mensagem na íntegra organizada pela ordem cronológica da postagem, número de curtidas,
número de comentários, soma de curtidas e comentários (engajamento) e link da postagem.
Dessa forma, em um segundo momento, organizamos as informações nas seguintes colunas:
data da postagem, pessoa que postou, texto postado, natureza da postagem (vídeo, link, status
ou foto). A partir dessa grande tabela, foram feitas as exclusões dos conteúdos, conforme
critérios acima elencados, o que gerou uma tabela única.
Ao todo, foram encontradas 2052 postagens, desconsiderando os comentários, sendo
elas em Libras e/ou em Língua Portuguesa, com conteúdos diversos, conforme organizado
abaixo. Avaliamos as postagens por meio da ferramenta “filtro” do Excel, mantendo apenas
aquelas referentes a vídeos, chegando a um número de 589 postagens. Em seguida excluímos
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O aplicativo Netvizz apenas consegue coletar dados de páginas abertas ou públicas. Dessa forma, solicitamos
ao administrador que deixasse o grupo público enquanto fosse feita a coleta, no período de dois dias.
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aquelas que tratavam de questões operacionais de organização e mobilização e os off topics
(postagens não ligados à temática do movimento). Na análise dos cinquenta primeiros vídeos,
foi possível identificar entre as lideranças aquelas que possuíam funções mais operacionais e
aquelas que se dedicavam às articulações políticas e reflexões mais conceituais. Desse modo,
elegemos quatro lideranças nacionais principais, quatro estaduais e a presidente da Feneis na
época. Dentre as postagens dessas lideranças, selecionamos aquelas com engajamento
(curtidas e comentários) acima de 50, chegando a um total de 28 postagens. Em particular,
focamos nos conteúdos que expressavam o posicionamento político do movimento, quando
umas lideranças falavam diretamente para as outras. Todos os vídeos estão em Língua
Brasileira de Sinais, visto que esse é uma definição importante para o grupo, a de priorizar a
Libras como modo de comunicação. São vídeos com duração de 1 a 12 minutos. Cada uma
das postagens foi considerada uma demanda de representação e o uso do material para a
análise contou com a autorização de todos os autores dos proferimentos, concedida por email. Optou-se por não transcrever o material selecionado para a análise e sim assistir os
vídeos na própria língua de sinais.

Quadro 4 - Número de proferimentos do Facebook por autor
Liderança
Patrícia Rezende
8 proferimentos

Mariana Hora
7 proferimentos

Nome do vídeo
1 - Documento MEC – PNE
2 - Audiência Pública em Brasília
3 - Explicando sobre vídeo CONAE/
Congresso de Milão
4 - Carta-denúncia nos MPF´s
5 - Audiência pública na Câmara dos
Deputados dia 04 de outubro
6 - Audiência com Ministras da Casa
Civil e de Direitos Humanos
7 - MPF-SC e audiência pública a
nível nacional MPF
8 - Carta-denúncia nos OAB´s
9 - Sobre segregação - para Nelson
10 - Sobre organização da proposta
para o PNE
11 - Sobre Lider Regional e Estadual
12 - Sobre o novo Decreto
13 - Boa sorte – Seminários
14 - Sobre o INES
15 - Anna Heloyse: Quero escola junto
com os surdos

Data
29/04/2011
12/10/2011
29/04/2011

Duração
7’17’’
1’39’’
6’14’’

20/09/2011
28/09/2011

7’42’’
4’02’’

28/09/2011

14’39’’

12/12/2011

7’59’’

12/12/2011
05/08/2011
09/07/2011

2’15’’
3’35’’
9’23

06/07/2011
30/11/2011
08/09/2011
30/11/2011
12/09/2011

3’24’’
5’15
2’33’’
7’17’’
1’40’’
121

Rafael Ferraz
4 proferimentos

Nelson Pimenta
3 proferimentos

Ana Regina
2 proferimentos
Karin Strobel
1 proferimento
Mariana Campos
1 proferimento
Renata
1 proferimento
Indira
1 proferimento
Total

16 - Setembro Azul 2011
17 - Nota de Apoio às escolas e
classes bilíngues para surdos
18 - Seminário PNE pra valer em PE
19 - Falta de consciente
20 - Fechamento do INES.
Absurdo!!!!
21 - Direitos Humanos e Democracia01
22 - Direito Humanos e Democracia
23 - INES: Santa Casa não faz milagre
24 - Líderes do Movimento de 26 de
setembro!!!! Estratégias para este dia
25 - FENEIS: Somos nós!

15/08/2011
03/11/2011

7’52’’
2’07’’

06/06/2011
08/08/2011
24/03/2011

8’37
2’51’’
1’15’’

22/07/2011

4’41

19/07/2011
02/04/2011
23/08/2011

1’17
2’02’’
2’45’’

04/04/2011

1’28’’

26 - URGENTE!!!! Assinem o baixo
assinado
27 - Passeata em BSB. Povo Surdo
Brasileiro!!!!
28 - (sem nome)

12/05/2011

4’57’’

02/05/2011

1’17

24/04/2011

5’33

28 proferimentos
Fonte: Elaboração nossa
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CAPÍTULO
5
DISCURSIVIDADE,
METAREPRESETAÇÃO

AUTORIDADE

E

Eu queria registrar aqui o protagonismo dos surdos e das surdas
quando demandam ao Ministério Público de todo o país o
reconhecimento dos seus direitos. Isso me sensibilizou bastante,
tem me sensibilizado porque vocês têm lutado, como têm
feito sempre as minorias nesse país: lutado por seus direitos.
(Gilda Carvalho – Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão)

Ao buscar compreender como se constitui discursivamente a representação política em
torno do debate sobre educação de surdos, exercida particularmente pelas lideranças do
Movimento Surdo, identificamos três questões centrais, a partir das quais discorremos nossa
análise. Discutiremos o quão fluida e móvel é a representação e como ela se move a depender
da audiência. Nessa análise, consideraremos a constituição discursiva a) da categoria de
representado, ou constituency, b) da autopercepção dos representantes e c) o posicionamento
que se representa (ou qual modelo de escola é defendido). Essa discursividade que realoca e
ressignifica a representação faz com que as fontes de autoridade acionadas sejam, da mesma
forma, distintas de acordo com audiência. Desse modo, a segunda questão de análise busca
compreender o acionamento das fontes de autoridade de forma geral nas três arenas e, mais
especificamente, a) o lugar concedido às histórias de vida e à história do povo surdo, b) a
identidade adscritiva (Guttmann, 2003), identificada na própria presença de surdos e pessoas
com deficiência no exercício da representação, e a auto adscrição, ou autoafirmação
identitária, e c) o amplo interesse como acionador de princípios abstratos e valores universais.
Por fim, uma terceira questão que conduz nossa análise diz respeito à tematização da própria
legitimidade da representação e do lugar dos próprios afetados nos processos representativos.
Nomeamos de metarepresentação o ato de questionar a representação no próprio ato de
representar.

5.1 - A provisoriedade da representação discursiva: definições móveis

5.1.1 - Fronteiras porosas na conformação discursiva dos representados
Um primeiro percurso de análise buscou identificar quem falava em nome de quem
nas três arenas. O “quem” referente ao autor do proferimento foi desmembrado em nome,
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cargo ou função e instância de representação formal, conforme já mencionado no capítulo
anterior. Em todas as arenas, nem sempre uma demanda de representação falava em nome de
um único representado. Ou seja, era bastante comum que um proferimento falasse em nome
de mais de um representado. Na audiência, em geral, os autores dos proferimentos eram
pessoas convidadas pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o que tornou o
mapeamento dos três itens mais objetivo. Apenas dois participantes que fizeram colocações
não se identificaram de nenhuma maneira. Em geral, os que faziam perguntas diziam o nome
e o cargo, mas não identificavam a representação formal, o que aconteceu em 7, dos 36
proferimentos.

Quem fala em nome de quem
Proferimentos da Audiência
Surdos

Autor do proferimento

Não definido
Familiares

Pessoas com deficiência

Repres. Escola

Povo brasileiro/todos

Pesquisadores

Governo

Repres. Soc. Civil

Judiciário

Repres. Mov. Surdo
Promotores e…

Escola

Gestores-MEC

Movimento Surdo
0

5

10

15

Em nome de quem fala

Sociedade civil
Não é possível identificar

Figura 3: Quem fala em nome de quem nos proferimentos da audiência

A categoria dos representados era facilmente identificada quando expressões de
representação eram acionadas, tais como eu falo em nome de, eu represento aqui, nós surdos,
nós pessoas com deficiência, como é o caso da fala de Patrícia Rezende na Audiência da
PFDC: “quem fala isso não é a Patrícia Rezende, mas, os surdos brasileiros”. As
representações explícitas também se utilizam da terceira pessoa, quando é mencionado que
alguém precisa ou não precisa de, alguém pode ou não pode ou alguém quer ou não quer,
dentre outras expressões, como exemplo abaixo:
Os surdos não querem esse modelo, os surdos não querem uma educação parcial,
uma educação mais ou menos, os surdos querem uma educação de qualidade que
favoreça a autonomia dos surdos, de 100%. Os surdos não precisam de uma
educação inferior, eles não podem ser secundarizados na sua educação. (Patrícia
Rezende, liderança surda, na audiência PFDC)
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Em outros momentos era preciso identificar a partir de proferimentos implícitos de
representação, quando defendiam uma proposta, por exemplo.
Na audiência, das sete demandas de representação proferidas pelos gestores do
Ministério da Educação, todas falavam em nome do governo e três delas falavam em nome
das pessoas com deficiência. Todos sete proferimentos de representantes do judiciário falaram
em nome da instância formal a que representavam e em apenas um proferimento não foi
possível identificar a quem representava. Já os quatro proferimentos da representante formal
do Movimento Surdo falavam em nome dos surdos quatro vezes, em nome do movimento
uma vez. Representantes da sociedade civil, incluindo o CONADE, a FENAPAS e o
Sindicato dos servidores federais, ora falavam em nome das pessoas com deficiência (3), ora
em nome da sociedade civil (4), ora em nome dos surdos (1). Pesquisadores falavam em nome
dos surdos (2), da pessoa com deficiência (1) ou do movimento (1). Os representantes de
escola ora falavam em nome dos surdos, da pessoa com deficiência (1), da escola (2), ora em
nome do povo brasileiro (1) e entre os que não se identificaram, falaram em sua maioria em
nome dos surdos.
Da mesma forma que na audiência, no facebook, a identificação dos autores dos
proferimentos era bastante objetiva. As postagens das lideranças eram nominais e a função e a
representação eram sempre as mesmas: representantes do movimento surdo. Dessa forma, o
mapeamento de quem fala em nome de quem se apresentou mais objetivo.

Autor do proferimento

Quem fala em nome de quem
Proferimentos do Facebook
Pessoa com Deficiência

Repres. Mov. Surdo

Escola
Movimento Surdo
Surdos
0
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20

30

Falam em nome de quem
Figura 4: Quem fala em nome de quem nos proferimentos do Facebook
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Dos 28 proferimentos extraídos do facebook, foram feitas menções a 50 representados,
ou constituencies. As lideranças surdas disseram representar o Movimento Surdo em 22
proferimentos, disseram representar os surdos em 16 proferimentos, e às pessoas com
deficiência ou a alguma escola em um proferimento cada.
Nas conferências, em particular, houve uma grande dificuldade de identificar
nominalmente os delegados, visto que muitos sequer diziam o nome, cargo ou se
representavam algum órgão ou instituição. Quando se identificavam, normalmente
mencionavam nome e estado. O anonimato era tão comum durante o debate das propostas que
um dos gestores do MEC bastante conhecido da plenária, Joiram Medeiros, sequer disse o
nome e o cargo, apenas mencionando o estado a que representa.
De um lado, a ausência das credenciais seja proferida de modo direto na demanda de
representação, seja anunciada anteriormente pelo mestre de cerimônias, pode conferir mais ou
menos legitimidade ao proferimento. O anonimato permite que outras fontes de autoridade
bem como a qualidade dos argumentos sejam levadas em conta em detrimento da credencial,
como é no caso dos debates da conferência e nas colocações feitas pela plateia na audiência.
Isso evita o personalismo de questões e a associação de determinados posicionamentos a
determinadas pessoas. A discursividade da representação vai oferecer condições de “aceitar e
rejeitar demandas” (Saward, 2010, p. 36) sem que as credenciais sejam um critério válido de
legitimidade. Há uma identificação mais pela proposta do que pelo autor da demanda de
representação. Conta mais o conhecimento prévio do assunto, o peso dos argumentos ou as
fontes de autoridade acionadas. Por outro lado, posicionamentos institucionais são, muitas
vezes, requeridos como meio de garantir credibilidade de determinado posicionamento.
Na conferência, dos 62 proferimentos, não foi possível identificar a autoria de 34
deles, todo proferidos durante o debate das propostas realizado internamente ao GT de
Educação.
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Autor do proferimento
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Figura 5: Quem fala em nome de quem nos proferimentos da Conferência

Dos 62 proferimentos extraídos da conferência, 30 demandas de representação
falavam em nome dos surdos, 49 em nome das pessoas com deficiência, 12 em nome do povo
brasileiro (ou de todos), 17 em nome do governo, 1 em nome de determinada escola, 31 em
nome do Movimento Surdo, 13 em nome da sociedade civil, 1 em nome do legislativo, 1 em
nome dos professores, 3 em nome dos familiares. Em 11 deles não foi possível identificar em
nome de quem falavam.
A partir desses dados, discute-se, primeiro, algumas ambiguidades próprias do caráter
processual da representação discursiva particularmente no que tange à constituição discursiva
da categoria de representados. Isso ocorre dentro de uma mesma pretensão de representação
ou ainda dentro de um conjunto de representantes. Observa-se que num mesmo proferimento,
na maioria das vezes, a demanda de representação visa representar mais de um grupo. Por
exemplo, durante o proferimento de 12 minutos do assessor do Instituto Nacional de
Educação de Surdos, Valdo Ribeiro, na audiência pública, o representante falou em nome dos
surdos (nós surdos), das pessoas com deficiência (“São três anos de luta a respeito da
questão dos direitos das pessoas com deficiência”), do movimento surdo (“nós fizemos
marcha, nós fizemos passeata), da escola a que representava formalmente (“Agradeço por
estar aqui representando o INES”) e do povo brasileiro/todos (a educação para todos, ela
tem que ser prevista dentro desse modelo).
Ou ainda, a própria presidenta Dilma, em seu discurso na conferência, disse
representar o povo brasileiro (chegamos aqui com um conjunto de ações concretas para a
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continuidade da inclusão de todos os brasileiros e brasileiras), as pessoas com deficiência
(tem a autonomia das pessoas com deficiência) e o governo (eu quero dizer que o meu
governo está comprometido com vocês). Ou a deputada Rosinha da Adefal na abertura da
conferência, que fala em nome das pessoas com deficiência e em nome do legislativo (Hoje
tenho até dificuldade de dizer estou no parlamento e não consigo me desvincular, sem dizer
que nós, nós da sociedade civil, porque tenho orgulho de ter chegado ao parlamento
representando as pessoas com deficiência de todo o país).
Ainda que ambas, presidenta e deputada, sejam eleitas pelo sistema eleitoral
tradicional, elas apresentam demandas de representação, acionadas com contornos distintos
num processo relacional em que a audiência assente ou não essa representação. A perspectiva
discursiva por nós acionada auxilia também na compreensão da constituição da legitimidade
da representação pelos eleitos, que não está na matemática do voto. A nosso ver, o processo
discursivo contínuo do dar e receber demandas descrito por Saward (2010, ver também
Mansbridge, 2003; Maia 2012), seja de forma propositiva ou na prestação de contas, vai
constituindo essa legitimidade e criando elos de confiança entre representantes e
representados. Descamos que a demanda de representação do eleito é tão ambígua e aberta
quanto a do não eleito. Assim, a categoria de representado ganha contornos móveis tanto nos
proferimentos da presidenta e da deputada quanto no do representante do INES.
Da mesma forma, pode-se observar que atores representantes da mesma instância
formal de representação acionam a categoria de representados de formas distintas, a depender
da audiência a quem a demanda de representação se destina (Saward, 2010). Por exemplo, os
claims dos gestores do MEC, na audiência pública, buscam representar o governo e as pessoas
com deficiência. Isso pode ser explicado porque naquela instância, os gestores estavam sendo
chamados a prestar contas das ações do governo acerca da educação das pessoas surdas e com
deficiência. Além disso, dois dos quatro gestores eram pessoas com deficiência. Já na
conferência, cujo perfil dos destinatários do proferimento era mais diversificado, os gestores
falavam em nome do povo brasileiro, das pessoas com deficiência, do governo, da família e
dos professores.
Já os líderes do movimento surdo representam, na audiência pública, apenas os surdos
e o movimento surdo, numa tentativa localizar os surdos como minoria linguística. Nesse
sentido, a representação por afinidade de líderes de movimentos sociais se mostra mais
focalizada (Weldon, 2011) Na conferência, cuja temática era específica da pessoa com
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deficiência e cujos destinatários possuíam perfis diferenciados, os representantes do
Movimento Surdo falavam em nome do próprio movimento, em nome dos surdos, das
pessoas com deficiência, da escola e da sociedade civil. No facebook, as lideranças falavam
majoritariamente em nome do movimento e dos surdos, mas em um proferimento a demanda
de representação foi feita em nome das pessoas com deficiência e de uma escola.
Apenas os representantes do judiciário, proferidos na audiência da PFDC, se
mantiveram em nome do próprio judiciário. Como a função dos promotores e procuradores,
naquele momento, era de coletar subsídios para embasar a ação do Ministério Público, todos
os sete proferimentos não assumiram posturas de defesa de nenhum modelo educacional ou
ator social.
Em suma, seja em um proferimento único ou em proferimentos de um conjunto de
atores que representam a mesma instância de representação há uma constituição móvel da
categoria de representados, acionada em função da audiência e em função da dinâmica de dar
e receber demandas de representação que cada uma das arenas adquire. Nossos achados
endossam a visão de autores que propõem que as fronteiras fixas dos representados,
estabelecidas nos processos de representação eleitoral já não encontram mais lugar nessa
dinâmica (Urbinati, 2006; (Saward, 2010, p. 48). Mesmo os representantes eleitos não
representam apenas determinada localidade, pauta ou grupo, o que remonta a um dos dilemas
clássicos da representação, que é se o representante deve fazer o que quem o elegeu quer. Os
agentes políticos, sejam os representantes ou a audiência, moldam e constroem as relações de
representação na tentativa de alcançar aceitação.

5.1.2 - Autopercepção dos afetados
A grande bandeira do Movimento Surdo é a defesa das escolas bilíngues para surdos, cuja
língua de instrução seja a Libras e onde o português seja ensinado como segunda língua na
modalidade escrita. Busca-se ressignificar a escola como espaço político de uma minoria
linguística e cultural em detrimento da tradicional perspectiva clínica da deficiência, por
tantos anos defendida pela escola especial, conforme discutido no primeiro capítulo. Dessa
forma, a expectativa do Movimento Surdo era a de que as pretensões de representação
proferidas pelos surdos falassem em nome de uma minoria linguística. Nosso mapeamento
cruzou todos os proferimentos de pessoas surdas das três arenas, buscando identificar a quem
eles representavam:
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Figura 6: Autopercepção identitária

Observou-se que os surdos se colocavam ora como minoria linguística, ora como
pessoa com deficiência, num paradoxo inerente à própria constituição histórica e política da
comunidade surda no mundo. Na audiência pública, foram 10 proferimentos de surdos, sendo
que nove deles falavam em nome dos próprios surdos, 3 em nome do movimento e um em
nome das pessoas com deficiência. Na conferência foram dez proferimentos de pessoas
surdas, sendo que oito deles falavam em nome dos próprios surdos, 3 em nome do movimento
e 3 em nome da pessoa com deficiência. Já no facebook, dos 28 proferimentos, 16 falava em
nome dos surdos, 22 em nome do movimento e 1 em nome das pessoas com deficiência.
Essa autopercepção ou autoidentificação identitária ambígua pode ser entendida de
maneira estratégica em três dimensões. Isso se dá não necessariamente porque as pessoas
surdas falam em nome das pessoas com deficiência elas se consideram dessa forma.
Entretanto, nesses proferimentos elas se colocam como tal muitas vezes em função dessas três
dimensões que destacarei a seguir. A primeira delas é que todo o aparato legal que ampara os
direitos das pessoas surdas no Brasil, e em particular o direito à escola bilíngue, está ancorado
no arcabouço da legislação das pessoas com deficiência. A Convenção Internacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, por exemplo, é uma fonte de autoridade legal acionada
em praticamente todos os proferimentos de defesa da escola bilíngue para surdos. Da mesma
forma, o Decreto nº 5.626 de regulamentação da Libras trata dos “surdos e das pessoas com
deficiência auditiva”.
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Entendemos que essa ambiguidade foi em alguns momentos uma forma de gestores do
MEC deslegitimarem as demandas dos surdos pela escola bilíngue, ao mesmo tempo em eles
que se amparavam nos marcos legais da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência.
Não entendi muito, quando a própria representante da Feneis fez uma diferença da
questão da minoria linguística, e de pessoa com deficiência, porque também eu
quero que reflitamos, as pessoas surdas são ou não pessoas com deficiência? As
pessoas surdas são só minorias linguísticas? (Joiram Medeiros – gestor do MEC –
Audiência PFDC)

Uma segunda dimensão dessa autoidentificação é que em arenas nas quais os
destinatários das demandas de representação são majoritariamente pessoas com deficiência,
como é o caso da conferência, busca-se adesão às demandas. O apoio das pessoas com
deficiência à causa da escola bilíngue foi importante para que as propostas se saíssem
vencedoras. Da mesma forma, os surdos apoiaram os defensores das escolas especiais, cujo
foco ainda reside em grande parte na perspectiva clínica da deficiência. Sendo assim,
configurar-se parte do grupo das pessoas com deficiência pode se revelar estrategicamente
importante na defesa das demandas. A literatura sobre movimentos sociais aponta para a
importância de as entidades coletivas construírem estrategicamente alianças com outros
grupos para garantir eficácia política (Tilly, 2003)
Em termos mais específicos, o caso da conferência específica das pessoas com
deficiência, não se poderia recusar o conjunto de direitos e de alianças conquistados sob essa
chancela. Ao falar para outras pessoas com deficiência e ao se utilizarem de um arcabouço
legal destinado a esse público, conforma-se a demanda de representação de modo a não negar
nem a condição de minoria linguística nem a condição de deficiência. A conformação das
afinidades (Avritzer, 2008) se revela importante na dinâmica da representação de modo a
garantir também alguma legitimidade em relação àquele que se representa, nesse caso, o
conjunto das pessoas com deficiência. Assim, os processos de identificação com causas
comuns (estabelecimento de afinidades, objetivos, metas programáticas) é móvel – assim
como o é a fronteira dos grupos e o pertencimento a eles (Tilly, 2003; Della Porta, 2003)
No caso da audiência pública e do facebook, apenas um proferimento de cada arena
trouxe a pretensão de representar as pessoas com deficiência: o de Valdo Ribeiro,
representante do INES, e o de Mariana Hora, liderança surda. No último caso, essa dimensão
estratégica é revelada de forma evidente, quando a líder nacional explica a revogação do
131

decreto de 2008, que proibia a matrícula nas escolas especiais, e a sanção do novo decreto que
volta a permitir a liberdade de escolha para os pais.

Os surdos sabem a diferença entre deficiência e o sujeito cultural surdo. É claro que
precisa acabar com o tom de caridade da escola especial e focar na perspectiva
bilíngue e cultural do surdo, com metodologias visuais e conteúdos iguais os dos
ouvintes, sem perdas. Mas a luta não é fácil. Os direitos dos surdos estão
contemplados onde? Na legislação da pessoa com deficiência. Então nós temos que
somar forças com as pessoas com deficiência e nos tornarmos mais fortes. Cada uma
das deficiências já tem força na luta. Se somadas ficam mais fortes. E foi esse grupo
junto que conseguiu a aprovação desse decreto, que permite o funcionamento das
escolas especiais. Isso é muito bom. É ótimo! Porque é um primeiro passo para a
escola bilíngue. Nós conseguimos uma garantia que é evitar o fechamento das
escolas e classes especiais e das escolas de surdos. E precisamos continuar a luta
pela qualidade da educação e tentar um outro decreto que especifique a escola
bilíngue. Esse decreto já é muito positivo, precisamos buscar outro mais específico,
igual o da prefeitura de São Paulo.
(Mariana Hora, Facebook, tradução nossa)

No trecho acima, há o reconhecimento de que o arcabouço legal que contempla os
surdos é aquele mesmo que contempla as pessoas com deficiência. Além disso, a estratégia
discursiva também se apropria do entendimento equivocado das políticas públicas
educacionais de considerar escola bilíngue para surdos como escola especial. Logo, se a
escola especial foi aprovada, é um primeiro passo para a escola bilíngue.
Entretanto, não é apenas a questão da legislação comum e do discurso estratégico que
fazem com que essa autoidentificação com as pessoas com deficiência aconteça. Há um pacto
entre as pessoas com deficiência, incluindo as pessoas surdas, selado sob o lema “Nada sobre
nós, sem nós”, que confere a elas um profundo respeito entre si sobre o protagonismo de suas
lutas. Esta questão será desenvolvida de maneira mais aprofundada na última seção da nossa
análise, quando discutiremos a questão da metarepresentação.

5.1.3 - O posicionamento que se representa ou qual modelo de escola é defendido.
As diferentes audiências, ou destinatários, das demandas de representação, também
configuram o conteúdo dos seus posicionamentos. A dimensão estratégica, associada à
dimensão discursiva, confere essa mobilidade aos posicionamentos não necessariamente de
forma a serem contraditórios, mas ajustados à arena.
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Figura 7: Qual modelo de escola é defendido

No caso da Audiência da PFDC, havia a defesa das escolas e classes bilíngues, em 12
proferimentos, das escolas inclusivas em 7 proferimentos, das escolas especiais em um
proferimento e da coexistência de modelos em 7 desses proferimentos. Já na Conferência, a
principal defesa era pela escola regular, num total de 24 proferimentos. As escolas e classes
bilíngues foram defendidas em 6 proferimentos, a escola especial em 8 e a coexistência de
modelos em 12 proferimentos. O tempo curto dos proferimentos fez com que, muitas vezes
não fosse possível identificar o posicionamento, o que ocorreu em 12 proferimentos. Já no
Facebook, a defesa era quase que exclusivamente pelas escolas e classes bilíngues, em 26
proferimentos, enquanto em dois deles a defesa era pela coexistência dos modelos.
Como no Facebook o contraditório não era explicitamente apresentado pelas
lideranças, a defesa pelas escolas e classes bilíngues era objetiva e clara. Todas as
articulações, informações ou demandas de representação visavam um único objetivo: a luta
pela escola bilíngue para surdo. Ou seja, os posicionamentos distintos eram colocados no
grupo de forma indireta, mencionando o posicionamento de uma terceira pessoa. Alguns
autores têm discutido que as redes favorecem o surgimento de grupos com a mesma opinião,
incentivam a exposição seletiva de temas, minimizam as chances do contato com pontos de
vista diferentes e fragmentam a esfera pública polarizando opiniões da sociedade (Sustein,
2007; Stroud, 2008). No caso em questão, não há uma conformação aleatória da rede, mas a
criação de um grupo fechado específico, como uma temática e um posicionamento particular
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e estratégico. Dessa forma, não se pode analisar o funcionamento dos grupos da mesma forma
que se analisa páginas públicas, conversações informais e redes de afinidades no Facebook.
Entretanto, ainda que o grupo do Facebook tenha uma perspectiva relativamente
homogênea sobre a educação de surdos, pode haver o contato com posicionamentos diversos
dentro de uma mesma temática. Brundidge (2010) defende que as redes sociais trazem a
possibilidade de que os sujeitos tomem contato com pontos de vista distintos
inadvertidamente, de forma “acidental”. Muitas vezes debates surgem acidentalmente e não
são o propósito principal da interação, mas são favorecidos pela manifestação dos pontos de
vista divergentes (Wojcieszak e Mutz, 2009).
Isso pode ser observado, por exemplo, quando as lideranças trazem os pontos de vista
dos defensores das escolas regulares inclusivas. Ou seja, ainda que tenham um
posicionamento comum, o contraditório está sempre no grupo de forma indireta. Informações
do tipo “nos acusam de ser segregacionistas”. Entretanto, o lugar da pluralidade de opiniões
acerca do modelo de escola, na nossa perspectiva sistêmica de análise, é a audiência e a
conferência.

5.2 - Fontes de autoridade
Conforme mencionou Saward (2009, 2010), as demandas de representação podem ou
não ser aceitas ou aceitáveis tanto pelas audiências ou destinatários da representação quanto
pelo grupo de representados. Mas quais critérios utilizar para aceitar ou não essas demandas?
Quais são mais ou menos válidos ou legítimos? Nesse sentido o autor elencou um conjunto de
fontes de autoridade que são a base da justificação de uma demanda de representação, ou
claim (2009, p. 9), conforme já apresentado no capítulo metodológico.
Em nosso corpus, nos 128 claims foram acionadas, ao todo, 383 fontes de autoridade.
Ou seja, uma média de 3 fontes de autoridade por proferimento. As fontes de autoridade
foram distribuídas conforme o gráfico abaixo:
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Figura 8: Total de fontes de autoridade

Primeiramente, há que se destacar que 73 dessas fontes dizem respeito à condição
física da pessoa surda ou com deficiência. Conforme explorado anteriormente, nem sempre as
fontes de autoridade são acionadas por mecanismos verbais, mas fisicamente, pela própria
presença, tema que será abordado no segundo item dessa análise. Observa-se que, no geral, os
conhecimentos legais sobre o tema da educação de surdos/educação inclusiva foram bastante
acionados, num total de 58 fontes. Em seguida, os claims que se baseavam no amplo interesse
foram convocados 54 vezes, seguido dos conhecimentos científicos, 40 vezes. Na sequência,
34 ações desenvolvidas, 30 histórias pessoais, 28 credenciais, 26 auto adscrição, 21
experiências profissionais e 19 histórias do povo surdo.

Figura 9: Total de fontes de autoridade acionadas pelos surdos
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A frequência e a natureza das fontes de autoridade mudam quando são acionadas por pessoas
surdas, conforme o gráfico apresentado. No caso dos surdos, as fontes de autoridade mais
frequentemente acionadas, além da identidade adscritiva em todos os 47 proferimentos –
foram as mesmas do geral, tais como os conhecimentos legais em 17 claims e os
conhecimentos científicos em 16 deles. Entretanto, o amplo interesse, comparativamente, foi
mencionado menos vezes. As histórias do povo surdo, ao contrário, foram mencionadas mais
vezes pelos surdos do que pelos outros atores. Esses dois pontos serão mais aprofundados nos
tópicos seguintes. As fontes de autoridade mudam também, se analisarmos arena por arena,
conforme apresentado abaixo:

Figura 10: Fontes de autoridade acionadas por arena

Com exceção da identidade adscritiva, que é a condição física/linguística da pessoa
surda e que aparece em todos os proferimentos (representado pela barra verde), as outras
fontes de autoridade são acionadas pelos surdos de formas distintas a depender da arena. No
Facebook, as fontes de autoridade são acionadas muito mais para orientar e informar as
lideranças do que propriamente para buscar legitimidade. É o caráter pedagógico da
representação, exercido no acionamento dos conhecimentos legais e científicos, por exemplo.
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Duas fontes de autoridade merecem destaque, tanto por se diferenciarem do total de
fontes acionadas, quanto por se diferenciarem internamente às arenas. São elas as fontes de
amplo interesse e das histórias do povo surdo.

5.2.1 - O lugar concedido às histórias de vida e à história do povo surdo

Nossa análise revelou que a constituição das demandas de representação no Grupo
fechado do Facebook acionava, predominantemente, as histórias de vida povo surdo. Em
pesquisa anterior (Garcêz, 2008) as histórias de vida dos surdos, vivenciadas e narradas por
eles em primeira pessoa no Orkut e no site da Feneis, funcionavam como um meio de
compartilhamento de vivências comuns com vistas à constituição de um nós, de uma
coletividade. Na medida em que uma história era identificada com outra ia se conformando
uma semântica coletiva das lutas por reconhecimento dos surdos69.
No grupo do Facebook nota-se um movimento de coletivização semelhante, mas com
um ponto de partida diferente. Se antes a história de vida individual era o ponto de partida,
agora a história do povo surdo se revela um meio para a constituição dessa coletividade.
Como discutido no Capítulo 1, a proibição da língua de sinais no mundo, o Congresso de
Milão e a resistência na clandestinidade fazem parte de uma história já contada e que já faz
parte do imaginário das lideranças. Entretanto, a consolidação dos elos que conformam essa
coletividade é um exercício constante e a história do povo surdo se mostrou uma fonte de
autoridade frequentemente acionada. O valor político das histórias narradas advém da sua
capacidade de coletivização da questão (Dryzek, 2008; Garcêz, 2008). Nesse sentido, a
pertença se constitui a partir de uma construção simbólica de sentidos já coletivizados. A ideia
é criar os vínculos dessa pertença de algo que é um povo, que já aconteceu e que diz respeito
a cada uma das lideranças e todas elas juntas e ao mesmo tempo.
Assim, muitas vezes a história do povo surdo era associada a alguns episódios
vivenciados durante a militância. Ou seja, as histórias pessoais também foram acionadas
internamente ao grupo. Um conjunto de delegados surdos participou em 2010 da Conferência
Nacional de Educação, ocasião em que tiveram todas as propostas sobre a escola bilíngue
69

Diferente da pesquisa anterior, nossa análise englobou não só narrativas em primeira pessoa. Analisamos
também as experiências e impressões desencadeadas a partir de observação de outras vivências.
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rejeitadas. Esse grupo de seis delegados se sentiu bastante discriminado na condução da
votação, sendo que a moção apresentada com o número de assinaturas necessário para ser
aprovada, sequer apareceu no documento final. Não raro essa experiência vivenciada por eles
era acionada em comparação ao Congresso de Milão, em que os professores surdos presentes
foram impedidos de participar das discussões e das votações sobre o uso da língua de sinais
no mundo.
Vocês viram o que aconteceu na Conae? O mesmo que aconteceu no Congresso de
Milão. Eram apenas seis surdos e mais os apoiadores ouvintes, numa plenária de
quatro mil pessoas votando contra os surdos, gritando que a escola bilíngue era
segregadora (Patrícia Rezende – grupo do Facebook)

Experiências vivenciadas particularmente, ao dar ressonância a uma experiência
coletiva que faz parte da ancestralidade do povo surdo (Lane, Pillard e Hedberg, 2011), como
é o caso do Congresso de Milão, conferem à representação não apenas a autoridade da
vivência, mas da pertença. A demanda de representação, assim, aciona no discurso sentidos de
legitimidade via experiência e via pertença a uma historicidade dessa coletividade. O
Congresso de Milão e a existência do INES como berço da cultura surda são marcos dessa
ancestralidade.
Vivenciamos uma exclusão profunda. Nós tínhamos antes das proibições do
Congresso de Milão em 1880 uma proibição inclusive do uso da língua de sinais, e
por 100 anos a língua de sinais foi subalternizada, e resultado da educação dos
surdos qual foi? Foi o resultado do mesmo, da falta do desenvolvimento das pessoas
surdas, e agora, com reconhecimento da lei da Libras nós temos que lembrar o art.
24 da convenção que nós somos minoria linguística, e que nós temos o direito, sim,
de ter uma educação na nossa língua. (Cacau - Conferência)
O INES é histórico pra gente, tem 154 anos de existência, é a base de toda a
educação de toda a atenção às pessoas surdas desse país, um dos os promotores e
divulgadores da língua de sinais, e um dos marcos da cultura surda dentro da
identidade surda, e passa isso pras crianças surdas que são atendidas ali ano a ano,
isso de muitos anos já, há cerca de 154 anos. (Valdo Ribeiro surdo e representante
do INES– Audiência PFDC)
Hoje você prioriza ainda o que é feito desde 1880 com o Oralismo, porque tudo é
encima do português, da segunda língua dele. Como é que ele vai aprender,
desenvolver-se com base na sua primeira língua? (Marcos – presidente da
FENAPAS - Audiência PFDC)

E ainda, a própria menção à existência da cultura surda como base da história do povo
surdo reforça essa pertença e funciona como fonte de autoridade.
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O MEC viola os direitos culturais e linguísticos dos surdos, porque o MEC nega a
existência de uma cultura e de uma identidade surda, e secundariza a língua de
sinais. Porque isso? Porque nessa última fala, onde tudo parece resolvido, é negada
essa cultura, é negada uma identidade surda. No material que é distribuído para a
formação de professores, é distribuído em todo país, esse é uma material para o
atendimento de AEE, Atendimento Educacional Especializado, diz o seguinte: “não
acreditamos em estudos que trabalham numa perspectiva de identidade e cultura
surdas”, desculpa eu vou reler, “não legitimamos os estudos e trabalhos que tem
defendidos os marcadores indenitários dos surdos, cultura surda, identidade surda,
línguas surdas e sujeito surdo” (Patrícia Rezende – Audiência)

Essa criança surda deve crescer e se desenvolver num ambiente visual, onde o seu
corpo de expressa em uma língua visual. Nesse contexto a cultura surda é
constituída na diferença e, o surdo vai aprender, vai ser feliz! Temos sim uma
cultura surda! A família compreende o surdo! (Indira Stedile – Grupo do Facebook)

Dessa forma, compreendemos que a coletivização das questões se dá por meio da
história do povo surdo e da defesa da existência desse povo, por meio da sua cultura e do seu
modo próprio de ver o mundo. Essa fonte de autoridade, presente nas três arenas, ganhou
destaque no grupo do Facebook no sentido de criar os nós dessa coletividade e conformar
aquele grupo virtual como grupo de fato, para além da rede social, com metas de militância
bem definidas.

5.2.2 - A auto adscrição, ou autoafirmação identitária, como fonte de autoridade

Embora a nossa opção de análise tenha sido recortar unidades linguísticas sinalizadas
ou oralizadas na forma de proferimentos, nos chamou a atenção o impacto que a presença das
pessoas surdas e com deficiência causava nas três arenas. Elencamos, dessa forma, uma fonte
de autoridade que não pode ser extraída da unidade linguística, mas requer um componente da
imagem e da presença: a identidade adscritiva (Guttmann, 2003).
A identidade adscritiva se refere às características comuns a pessoas de um grupo que
vão além de suas escolhas, tais como as características físicas, deficiência ou surdez. São
parte de uma imagem e de uma presença que não precisa ser anunciada, pois já vem expressa
nos seus corpos e no seu modo de comunicar.
Na análise das três arenas, identificamos que, além da própria presença, muitos surdos
ou pessoas com deficiência se auto definiam enquanto tal, o que chamamos de auto adscrição.
Ao reforçarem as suas identidades, eles anunciam e reforçam a sua presença e buscam a
legitimidade de suas demandas a partir dessa reafirmação.
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A identificação da auto adscrição era feita quando o proferimento anunciava a
condição de deficiência da pessoa. Por exemplo, “Eu sou José Carlos. Sou surdocego, tenho
visão reduzida. Sou surdo profundo e tenho 10% de visão (delegado da Conferência), “como
eu vejo muita gente se pontuar enquanto pessoa com deficiência, eu também sou (Joiram
Medeiros, gestor do MEC na Audiência da PFDC).
Dos 126 proferimentos, 73 foram acionados por pessoas surdas ou com deficiência.
Desses, 26 reafirmavam proferimentos traziam o componente auto descritivo como fonte de
autoridade, sendo que 15 eram de surdos e 11 de pessoas com deficiência.
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Figura 11: Identidade adscritiva x auto adscrição

No caso dos surdos, essa auto adscrição permeia os vários artefatos da cultura surda
(Strobel, 2006; Corcini, 2008). Todos os surdos, ao se apresentarem, anunciam o seu sinal. O
sinal é como um nome na comunidade surda e está ligado geralmente à característica física da
pessoa ou a um momento da sua experiência. Todo aquele que ingressa na comunidade recebe
um sinal. Por exemplo, o sinal da líder Mariana Hora aponta para uma pinta no canto superior
da boca e acrescenta o sinal de H, de Hora. O sinal do surdo Nelson Pimenta é 66, pois
quando ele estudava no INES os surdos eram identificados pelo número de chamada. Em
geral, as apresentações pelo sinal e pelo nome na Audiência da PFDC e na conferência, onde
o interlocutor geralmente é desconhecido.
Essa é uma forma de se apresentar que envolve não apenas a característica física, mas
um conjunto de práticas culturais próprias dos surdos. Outra característica é a expressividade
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física das línguas de sinais. Um dos parâmetros linguísticos da gramática da Libras é
expressão facial e corporal (Quadros e Karnopp, 2004). Dessa forma, a intensidade colocada
nas expressões não é tão comum na comunicação oral. Esse traço cultural dos surdos também
delimita uma presença caracterizada como fonte de autoridade.
Poderíamos exemplificar também a descritividade da Libras como um componente
cultural. Os surdos, quando vão relatar experiências, costumam ser bastante detalhistas, como
no caso do vídeo em que o surdo Rafael Ferraz descreve a sua participação no evento “PNE
pra valer”. Outro exemplo pode ser o áudio da webcam ligada enquanto as lideranças gravam
seus vídeos, deixando vazar o som ambiente. Ou ainda o “barulho surdo” que é o modo de se
expressar, na maioria das vezes inconsciente, fazendo barulho com as mãos ou com a boca.
Essas e outras características do ser surdo vem carregadas de significados que os definem
enquanto surdos, minoria linguística e cultural, com uma condição física de não ouvir que os
possibilita vivenciar e transmitir essa cultura de um modo único.
Dessa maneira, discutimos nessa seção que no caso das pessoas com deficiência, e em
particular dos surdos, a dimensão da experiência individual e coletiva e a apresentação da
dimensão vivida não se justifica apenas por meio de proferimentos. Na seção anterior,
discutimos que as histórias pessoais e as histórias de vida são meios de organizar essa
coletividade, mas a presença é acionada como fonte de autoridade, ainda de que de forma não
intencional. A presença física diz por si mesma quem são e quais conjuntos de experiências de
sofrimento ou discriminação em comum vivenciaram historicamente. O próprio uso da língua
de sinais, durante as defesas, a presença de cadeiras de rodas, e demais características físicas
demonstram uma condição da experiência que aciona uma fonte de autoridade de quem
experimenta a condição de ser surdo ou pessoa com deficiência. É o que Anne Phillips (2001)
chama de política da presença associada a uma política das ideias. A apresentação de
propostas vem acompanhada de um corpo que expressa quem são, como fonte de autoridade.
O “estar presente”, na pesquisa em questão, carrega uma fonte de autoridade inerente à
pessoa que acaba por causar comoção e adesão de outros afetados, mesmo que estes não
estejam envolvidos diretamente com a temática. Foram proferimentos que arrancaram forte
reação dos demais delegados expressa por meio de palmas. Nota-se uma forte adesão das
demais pessoas com deficiência às demandas de representação exercidas pelos próprios
surdos. Fazem coro ao lema “Nada sobre nós, sem nós”, estabelecido pelo movimento das
pessoas com deficiência mundialmente. Isso ficou bastante evidente especialmente na arena
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da conferência, que reunia particularmente pessoas com deficiência e onde a identidade
adscritiva possuía um forte componente de legitimidade. A identidade adscritiva era utilizada
também de forma estratégica como fonte de autoridade. Muitas vezes pessoas sem deficiência
dividiam suas falas e suas defesas com pessoas com deficiência nessa busca de legitimidade
de fala.
É claro que o fato de ser surdo ou pessoa com deficiência não é suficiente para
configurar a legitimidade da representação, mas são elementos inevitavelmente considerados
nessa dinâmica, melhor compreendida quando conjugada com a pluralidade de pontos de vista
sobre o assunto.
Na arena da audiência, os impactos dessa política da presença não eram tão evidentes.
Primeiro porque o ambiente do judiciário traz constrangimentos intrínsecos aos seus
mecanismos de participação e representação. Não é um espaço que permite os discursos
inflamados e uma expressividade corporal tão intensa, embora isso tenha acontecido ao final
do debate.
Já no Facebook, as identidades se revelavam nos corpos e no uso da língua de sinais e
era um forte elemento de autoridade. Em um dos vídeos o surdo Rafael Ferraz questiona o
pouco uso da Libras no grupo, o que causa desinteresse e desmobilização de muitos líderes
que poderiam contribuir efetivamente para a luta.
De repente eu me vi desmotivado e pouco engajado no grupo do movimento. Eu
olho para o tanto de postagens em português e apenas um vídeo ou outro. Qual é o
objetivo do grupo do Facebook? No grupo de e-mails existe muita interação e muita
troca de informação. Não estou gostando disso. É como se todos falassem a minha
volta e para o surdo sobrasse apenas um resumo do assunto. Resumo aqui no grupo
do Facebook? Na empresa onde eu trabalho de segunda a sexta já sou bombardeado
pela língua portuguesa o tempo todo. O vídeo seria uma oportunidade de interação e
aqui não encontro. É muito ruim. Isso mostra a superioridade da língua portuguesa.
[...] me desculpem, mas isso é desmotivador (Rafael Ferraz – grupo do Facebook –
tradução nossa)

Não apenas o uso da língua de sinais era fator de legitimidade, mas também o
questionamento do protagonismo dos surdos face à participação dos ouvintes na militância.
Em outro vídeo, Mariana Hora responde a um questionamento feito sobre a predominância de
ouvintes na elaboração das ementas ao PNE.

Sim, os ouvintes estão participando muito no grupo de e-mails com a elaboração das
emendas do PNE, mas quem propõe as alterações são os surdos. Não há poder dos
ouvintes sobre os surdos. Não se preocupem. Vocês acham que eu, a Patrícia, a
Flaviane e a Ana vamos permitir isso? E são ouvintes de confiança. Concordo que as
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propostas precisam sinalizadas, mas tem um problema de tempo, de quem vai fazer
as traduções. As propostas são muitas e longas. (Mariana Hora – Facebook)

Nesse sentido, há um reforço identitário que vem por meio do uso da Libras, como no
primeiro vídeo, e no Ser surdo, como no segundo vídeo. O valor da língua e a defesa da
cultura surda esbarram, no primeiro caso, em uma questão prática ligada ao fato de que o
mundo que funciona em torno da língua portuguesa. A reprodução da autoridade de uma
língua está exatamente nos documentos oficiais e na atuação dos gramáticos e professores,
como discutiu Bourdieu (2006). Para filtrar as três mil emendas do PNE e para sugerir nova
redação aos deputados, o Movimento Surdo precisou do apoio daqueles que dominavam a
língua portuguesa.
É uma forma de subordinação ao habitus linguístico de maneira estratégica para
fazerem valer as lutas. Mas essa concessão não é isenta de conflitos e esbarra nas questões
práticas de tradução dos documentos.
O próprio funcionamento da arena da Conferência, por exemplo, gira em torno da
reprodução desse habitus. Grande parte do tempo concedido à discussão das propostas é
destinado à redação, com argumentos ligados a questões textuais como redundâncias, por
exemplo. Os delegados se reúnem para acordar uma determinada redação. Nesse sentido, o
funcionamento da conferência reproduz esse valor da língua portuguesa. Ainda que as
identidades e que a presença sejam uma fonte de autoridade, não são suficientes para garantir
a participação, que está toda pautada na dinâmica redacional. E ainda, o debate acaba por se
resumir, muitas vezes, ao texto, desconsiderando a substância das propostas.

5.2.3 - O amplo interesse como acionador de princípios abstratos e valores universais
Quando Saward (2009) delimitou a categoria de amplo interesse como fonte de
autoridade, o autor delimitou algumas possibilidades de abordagem desse amplo interesse.
Guiaram nossa categorização especificamente, os momentos em que a demanda de
representação a) expressa um amplo apoio popular, que pode ser elucidado também pela regra da
maioria, b) a convocação dos princípios abstratos e valores universais tais como a defesa do

direito e da qualidade da educação, do direito de escolha, da liberdade e da inclusão, e c) a
generalização ou coletivização das questões para uma maioria.
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No primeiro caso, encontramos várias expressões do tipo “todas as pessoas têm
direito à educação”, “defendemos a aprendizagem e participação sem nenhum tipo de
discriminação, segregação com base na deficiência física, ou sensorial, ou intelectual”,
“lutamos por uma educação para todos”.
No segundo caso, havia uma grande defesa da “inclusão plena”, tida como sinônimo da
inclusão escolar. O grande debate que se travou foi que a inclusão, tida como princípio abstrato, é
de interesse de todos, surdos e ouvintes, defensores da escola bilíngue, da escola especial ou da
escola regular inclusiva, conforme gráfico abaixo.
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Figura 12: Os proferimentos defendem a inclusão?

Conforme o gráfico, dos 126 proferimentos, apenas 4 foram explicitamente contra a
inclusão, enquanto em 57 deles não foi possível identificar. Dentre os 47 proferimentos de
surdos, apenas 3 eram declaradamente contra a inclusão, ao passo que em 30 não era possível
identificar (desses 30, 22 foram expressos no grupo do Facebook).
A grande defesa dos surdos nas arenas de debate como a conferência e a audiência
pública é que eles não eram segregacionistas e contra a inclusão.
A nossa proposta da escola bilíngue, da escola especial, não fala de segregação. Isso
não significa segregação. Elas são também escolas inclusivas, porque nestas escolas
as outras crianças, por exemplo, nas escolas bilíngues, as crianças ouvintes podem
estudar, desde que a língua de instrução seja a língua de sinais. Elas podem, sim,
estudar com as crianças surdas. (José Carlos, delegado da Conferência)
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Existe um discurso de que a escola bilíngue ela é excludente, que ela exclui as
pessoas. A escola bilíngue pode receber surdos, pessoas surdas com outras
deficiências, pessoas, ouvintes que queiram ser educadas por meio da língua de
sinais. Se o meu filho for ouvinte, inclusive, eu tenho a escolha de colocá-lo numa
escola bilíngue, porque ele também vai saber língua de sinais, ou numa escola, uma,
outra escola, eu quero ter o direito de escolher. E uma segunda coisa... É que as
pessoas falam que nós surdos queremos segregação, e isso não é verdade, o surdo
quer o direito à educação em língua de sinais, isso já é previsto na convenção. No
modelo atual, inclusive, as aulas não são em língua de sinais, as aulas são em
português, e os surdos sempre vão ficar no nível abaixo das outras pessoas porque
não foram escolarizados educadamente. (Mariana Hora – conferência)

Observa-se a inclusão é compreendida aqui, nos proferimentos das pessoas surdas,
com princípio abstrato desejado por todos. A escola bilíngue não seria segregadora, mas
promoveria inclusão visto que promoveria uma educação de qualidade. Aqui, outro princípio
abstrato é acionado. A qualidade da educação é frequentemente convocada como de interesse
amplo e inquestionável. A grande questão é que os princípios e valores, ao serem traduzidos
em medidas práticas por meio de políticas educacionais ganham conotações distintas. Não se
trata de ser contra a inclusão, no caso dos surdos, mas contra o modelo de inclusão atual,
chamado pelo presidente do Conade, Moisés Bauer, na audiência da PFDC, de inclusão
samambaia, ou meramente decorativa.
O amplo interesse é acionado também nos discursos que defendem a liberdade de
escolha, como no proferimento do surdo José Carlos na conferência: “As pessoas são livres,
têm o direito de escolher o melhor caminho para suas vidas!. Onde é que está, aqui, a
liberdade e a igualdade?. Ou ainda, na fala da diretora da Feneis, Patrícia Rezende: “Então
esse é o nosso, nós temos esse direito de escolha de como gostaríamos de ser escolarizados”.
Por fim, o amplo interesse foi identificado também em discursos de generalização,
particularmente por parte dos gestores do MEC. Na discussão de que a educação é para todos,
muitas vezes as especificidades das deficiências são apagadas, em particular nas defesas das
propostas da conferência. Tentativas de suprimir dos textos a expressão educação de surdo e
algumas especificidades das deficiências no geral, revelam que existe uma política de
educação para o público alvo da educação especial, conforme expresso nos documentos. As
particularidades das deficiências foram sendo apagadas das propostas aos poucos, sob a
justificativa de que a educação tem que ser para todos. Ainda que os gestores do MEC
apontassem políticas para as pessoas com deficiência, elas eram mencionadas no sentido de
apagarem as diferenças internas a elas.
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5.3 - Metarepresentação
O que chamamos aqui de metarepresentação é a tematização da representação e
daquilo que a constitui – legitimidade, autoridade, representatividade, prestação de contas,
dentre outros elementos – enquanto conteúdo mesmo das pretensões de representação. Em
outras palavras, no ato de representar, a demanda de representação questiona, legitima ou
tematiza o próprio ato de representação.
Na pesquisa em questão, não raro a representação era, ela mesma, o próprio tema do
proferimento. Nos espaços destinados à discussão de propostas e apresentação de
posicionamentos acerca da educação de surdos e das pessoas com deficiência, boa parte do
tempo era destinada à discussão sobre a representação. Do total de 126 proferimentos, o tema
apareceu em 45 deles, conforme nos é apresentado no gráfico abaixo:
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Figura 13: Quando a metarepresentação é acionada

Na audiência e no Facebook quase metade dos proferimentos abarcava a temática da
metarepresentação, sendo que na primeira arena foram 18 dos 37 proferimentos e na segunda
14 dos 27 proferimentos. Apenas na conferência esse número foi bem menor: 13 dos 62
proferimentos discutiam a metarepresentação.
A relevância da temática nas arenas discursivas advém da tutela histórica a que foram
submetidas as pessoas surdas e com deficiência, como discutido no Capítulo 1. Falar em
nome delas foi algo naturalizado durante um longo período. Por isso, há um esforço direto das
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organizações representativas do segmento de garantir a fala dos próprios afetados nas
questões concernentes a eles, a partir do lema “Nada sobre nós sem nós”. Além disso, no
preâmbulo da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência – documento organizado
pela ONU com intensa participação das pessoas surdas e com deficiência - destaca-se "que as
pessoas com deficiência devem ter a oportunidade de participar ativamente das decisões
relativas a programas e políticas, inclusive aos que lhe dizem respeito diretamente". Essa
centralidade da representação dentro dos movimentos surdos e da pessoa com deficiência
reverberou também em nossa análise, ao identificarmos a metarepresentação com bastante
recorrência no corpus.
Dentre os autores dos proferimentos que continham metarepresentação, observamos
que a temática era acionada majoritariamente entre as lideranças e porta-vozes da sociedade
civil.
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Figura 14: Quem trata da metarepresentação

Das 45 demandas de representação que tratavam da metarepresentação, 26 eram
proferidas por porta-vozes ou lideranças da sociedade civil. Na maior parte deles, havia um
questionamento da representatividade do segmento e da legitimidade das políticas públicas e
das decisões que eram tomadas sem a participação deles.
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Observou-se que o tema ganhou contornos distintos em cada uma das arenas
discursivas. Na audiência da PFDC a temática era, em geral, acionada de forma a questionar a
representatividade do segmento das pessoas surdas e com deficiência na elaboração de
políticas públicas educacionais. No grupo do Facebook havia uma motivação do
protagonismo dos surdos enquanto representantes das suas demandas, além do
questionamento da representatividade do segmento nas instâncias participativas. Já na
conferência, locus por excelência da representação das pessoas com deficiência, a questão era
acionada em um tom mais amistoso ao celebrar a presença dos delegados, a dinâmica
democrática dos conselhos e conferências e a importância das pessoas com deficiência
falarem sobre elas mesmas. Apenas no momento do painel interno ao GT de Educação é que a
temática gerou controvérsias.
Podemos dividir a questão da metarepresentação em três temas: a) celebração e ênfase
no protagonismo das pessoas surdas e com deficiência, b) funcionamento das instâncias
formais de participação e representação e a representatividade do segmento e c)
questionamento sobre o Nada sobre nós sem nós. A ênfase positiva no “falar por si mesmo” e
o tom positivo da representação exercida pelos surdos e pessoas com deficiência, como dito,
foi encontrada de forma recorrente na conferência, especialmente na fala de ministros e
autoridades que compuseram a mesa de abertura.
Nada sobre nós sem nós. São vocês que nos dizem. Nós escutamos, nós respeitamos
e nós levaremos essa ideia, este conceito como conceito principal dessa conferência,
para que vocês exerçam a liderança, para que vocês exerçam a transformação e para
que nós possamos dizer ao povo brasileiro: Nós estamos cumprindo os ideais da
Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, os ideais da democracia, da
cidadania e da dignidade humana, de todos os brasileiros e brasileiras. (Ministra
Maria do Rosário, durante a abertura da conferência)

O presidente do Conade, Moisés Bauer, que é cego, também trouxe uma perspectiva
positiva sobre a representatividade do segmento na abertura, fazendo, novamente, menção ao
Nada sobre nós sem nós expresso na convenção:
Esta Convenção foi construída com a máxima dita por todos nós, que queremos
construir uma sociedade, falar de políticas públicas, lutar por direitos, com o
objetivo de que tudo isso seja feito com nossa participação, com o nosso
protagonismo. O nada sobre nós, sem nós tem que ser... Tem que ser predominante a
cada dia. (Moisés Bauer, abertura da conferência).
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Também no encerramento da conferência, a Ministra Maria do Rosário destacou o
protagonismo do segmento não só na representatividade, mas na própria condução de suas
vidas, na libertação das tutelas impostas historicamente:
Vocês, pessoas com deficiência do Brasil, delegados e delegadas, são soberanos
como esta própria conferência para, com base na convenção das Nações Unidas, e na
própria Constituição Federal brasileira tomarem os rumos, tomarem os destinos, os
seus destinos, os destinos das crianças, dos adolescentes, dos adultos, das mulheres,
dos idosos, de todas as pessoas com deficiência do Brasil está nas mãos, está em
vocês aqui nesta plenária. (Ministra Maria do Rosário, plenária final da
conferência)

O tema da metarepresentação foi bastante mencionado no que tange aos
procedimentos da participação e da representação nas várias instâncias formais. Na audiência
da PFDC, em particular, o funcionamento de conselhos como o Conade e o Conae, e das
conferências, foram explicitados e questionados. O presidente do Conade, por exemplo,
retomou a questão da metarepresentação em diversos momentos, em seus três proferimentos.
Em um deles, explicou o funcionamento do conselho e destacou que uma de suas funções é
“aprovar os programas de governo, as ações, as políticas públicas para as pessoas com
deficiência”, questionando o porquê de o Ministério da Educação não submeter suas ações a
esse conselho. Nesse sentido, Moisés questionou a elaboração do Plano Nacional de Educação
e seu encaminhamento ao legislativo sem a realização de um debate prévio no Conade.
“Como tinha uma meta de número 4 que diz respeito às pessoas com deficiência, eu entendo
que ele deveria ter passado também pelo Conade, mas não passou”.
O questionamento foi rebatido pela gestora do MEC Martinha Claret, que explicou os
procedimentos de elaboração do PNE.
O Plano Nacional de Educação, minha gente, é um plano elaborado a partir de uma
longa discussão. Foram feitas conferências municipais, estaduais e regionais por
todo o Brasil, e depois a Conferência Nacional, que deliberou as bases do PNE. E o
PNE então está no congresso, e ele pode, deverá ter sido alterado. Por quê? Porque
depois que sair do executivo houve quase três mil emendas. Então o relator, ele teve
esse trabalho de analisar as emendas, etc. pra enriquecer. Então nós também não
podemos ignorar todo esse processo de construção, de debates feitos por meio das
conferências. (Martinha Claret, Audiência PFDC)

Moisés questionou também a composição do Conselho Nacional de Educação.
Pra mim não são nada claros os critérios de definição de quem são os conselheiros
nacionais de educação e porque as pessoas com deficiências, os indígenas, e outros
tantos segmentos na sociedade não estão de alguma forma representados dentro
desse conselho (Moisés Bauer, Audiência PFDC)
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E ainda, diante da acusação de que houve manipulação por parte dos integrantes do
MEC na Conferência Nacional de Educação para a exclusão da proposta dos surdos, o gestor
do MEC argumentou que é impossível haver manipulação em uma conferência tão grande:
Eu discordo da senhora, quando diz que uma conferência nacional - desmerecendo a
todos que estavam ali, a todos da educação – que uma, duas ou três pessoas
manipularam uma conferência. Duas ou três pessoas, professora, não se manipula
conferência nenhuma, em nenhum país do mundo. A conferência foi pautada por
representações. (Joiram Medeiros – Audiencia PFDC)

Na conferência, o único momento de tensão acerca de questões sobre a própria
legitimidade da representação aconteceu durante a realização do painel interno ao GT de
Educação. Nesse caso, o questionamento da representatividade não era relacionado aos
delegados, mas à paridade concedida aos temas concorrentes durante o debate:

Eu gostaria de saber a quem interessa, o Conade fazer uma mesa tendenciosa e
incluir uma mãe que tem um posicionamento e não incluir uma outra mãe que tem
uma outra realidade, um outro posicionamento? (autor do proferimento não
identificado)
A gente queria garantir paridade na mesa organizadora, porque nós sabemos
claramente que existem dois movimentos declarados nessa plenária contrários, e não
foi garantida paridade. (autor do proferimento não identificado)

Eu gostaria de enfatizar que a mesa poderia de forma mais harmoniosa ter convidado
vários pontos e vertentes da educação especial brasileira. Infelizmente, eu sou
pesquisadora da área, professora, a gente não pode evidenciar na mesa, fica aqui
mostrado, claramente, a tendência que a mesa desejou seguir. É lastimável. (autor
do proferimento não identificado)

Por fim, no grupo do Facebook a perspectiva pedagógica sobre a explicação do
funcionamento das instâncias de participação deu o tom da maioria dos proferimentos. Em um
dos vídeos, a liderança surda Mariana explica os procedimentos de consulta do legislativo ao
executivo, mencionando a consulta que o deputado Otávio Leite fez ao MEC sobre o
fechamento do INES. Em outro vídeo Mariana esclarece o funcionamento das emendas feitas
ao PNE, o papel dos deputados e do movimento na redação das emendas. Após a divulgação
das quase três mil emendas sugeridas pelos deputados federais ao texto do PNE, as lideranças
trabalharam em mutirão para filtrar as emendas de interesse dos surdos e sugerir nova redação
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aos deputados. O vídeo também explica o passo a passo da tramitação de emendas até a
sanção presidencial.
Em um vídeo a líder Mariana Campos explica o funcionamento e os impactos do
abaixo-assinado contra o fechamento do INES. Em outro Rafael Ferraz elucida o conteúdo,
funcionamento e impactos da nota oficial que circulou, solicitando apoio de várias
organizações da sociedade civil às propostas de escolas bilíngues do Movimento Surdo. E
ainda, em quatro proferimentos de representação, a líder Patrícia Rezende esclarece as ações
referentes à carta-denúncia do movimento, como o Ministério Público acata denúncias, quais
as funções das audiências, promotores e procuradores, bem como o papel do ativismo nessas
instâncias de representação.
A terceira forma com que a metarepresentação foi tratada no material em questão, diz
respeito ao cumprimento da convenção e outras legislações em relação ao protagonismo dos
surdos e pessoas com deficiência, concretizando efetivamente o Nada sobre nós sem nós.
Durante a Audiência da PFDC esse foi um tema recorrente, juntamente com a questão do
funcionamento das instâncias formais de representação. Foi, inclusive, um dos principais
focos de tensão. Ao mencionarem esse protagonismo e a representatividade, com frequência
eram utilizados os conhecimentos legais como fonte de autoridade para embasar a
participação das pessoas surdas e com deficiência naquilo que as concerne diretamente.
Mesmo a promotora Bianca Motta – cujo conteúdo do proferimento era extremamente
técnico, tratando do arcabouço legal brasileiro que rege a educação das pessoas com
deficiência – mencionou essa efetividade da representação: “Fiquei questionando, até que
ponto nós ouvintes, se estamos ouvindo os surdos”. Durante a sua fala, ela mencionou
algumas leis que tratam disso, como o parágrafo 3º, do artigo 7º, do Decreto nº 7612, que diz
que na elaboração das políticas públicas para as pessoas com deficiência estas poderão ser
convidadas para reuniões de um grupo interministerial, de articulação e monitoramento do
Plano Viver sem Limites (voltado para pessoas com deficiência). Além disso, a promotora
questionou qual o lugar que o governo concede à essa representação das pessoas com
deficiência:
Que tipo de educação eu quero? Nós todos temos esse direito [de questionar]; Todos
nós. É a questão da autonomia, do envolvimento das pessoas com deficiência na
definição das políticas e na execução das políticas. É aqui a questão é que vem senda
dita.
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Outros marcos legais foram mencionados no sentido de garantir essa representação,
como é o caso da Declaração de Salamanca de 94, que “ressalta a importância das instituições
da sociedade civil pra este processo educacional” (Moisés Bauer). Ou ainda a Declaração
Universal dos Direitos Linguísticos – da qual o Brasil não é signatário – que aponta o direito
de as comunidades linguísticas decidirem “qual deve ser o grau de presença de sua língua
materna como língua veicular e objeto de estado, em todos os níveis de ensino no interior do
seu território, e nos vários níveis e ensino pré-escolar, primário”. O trecho foi mencionado
pela diretora da Feneis, Patrícia Rezende, que reafirmou o direito dos surdos de participar das
discussões sobre os níveis de utilização da Libras no ensino: “como comunidade linguística
que somos, temos esse direito”.
Entretanto, a convenção foi o documento mais citado – não apenas na audiência, mas
nas outras arenas – como fonte de autoridade legal que embasava o protagonismo da
representação dos próprios afetados. A diretora da Feneis, Patrícia Rezende, discorreu sobre a
legitimidade da convenção, elaborada no âmbito da ONU. Durante a sua elaboração, o
documento contou com várias instâncias de representação da pessoa com deficiência, sendo
uma delas a IDA (Aliança Internacional da Pessoa com Deficiência), da qual a Federação
Mundial dos Surdos é filiada.
Nessa discussão, as várias deficiências, elas opinaram em pé de igualdade a respeito
das suas próprias demandas e reivindicações. As pessoas cegas com seu conjunto de
reivindicações, as pessoas surdas, enfim, as várias deficiências, e nenhuma das
opiniões se sobrepõe à outra. Infelizmente no Brasil, não é isso o que percebemos.
Muitas vezes as opiniões dos próprios interessados não têm sido levadas em conta,
têm sido subjugadas. Por exemplo, a Organização Nacional dos cegos do Brasil, elas
têm uma grande luta nesse segmento, e deve ser reivindicada como legítima como
representante desse grupo, assim como a Federação Nacional dos surdos, assim
como as outras entidades que são compostas pelas próprias pessoas surdas ou com
deficiência. Nenhum de nós pode dizer e falar em nome do outro, Isso é algo que a
Convenção preconiza: que nenhum grupo se sobreponha sobre o outro, que cada
grupo seja responsável, seja respeitado pelo seu protagonismo de discurso e de ação.
(Patrícia Rezende, diretora da Feneis – Audiência PFDC)
Segundo a própria convenção, é preciso levar em conta, o que as pessoas com
deficiência dizem. A minha pergunta é: o MEC vai doravante, respeitar a opinião
das comunidades surdas, através de suas associações e da Feneis? O MEC obedece a
Convenção quando diz respeito à vontade dos cegos e surdos? Ou o MEC aceita a
vontade dos cegos e surdos em manterem as escolas do IBC e do INES? (Emiliano
Aquino, pai de surdo)
Eu queria corrigir a professora Martinha, me permita. O princípio fundamental da
Convenção é que as pessoas com deficiência deixaram de ser objetos de tutela, ou
seja, a igualdade na lei.[...] Isso quer dizer, professora Martinha, a seguinte coisa:
[...] que segundo a Convenção, não é possível estabelecer política para as pessoas
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com deficiência, tratando-as como objeto. Ou seja, não dá para tratar as pessoas com
deficiência, como os bandeirantes tratavam os Índios. Olha eu vou libertar vocês
dessa língua que parece língua de porco, e vou ensinar uma língua culta derivada
do latim. Não dá par libertar os surdos sem a vontade dos surdos, não dá para
libertar os cegos sem a vontade dos cegos. Isso é contra o princípio da Convenção,
isso é contra o princípio do reconhecimento de que as pessoas com deficiência,
como qualquer outra pessoa é um sujeito de direito, não apenas sujeito ao direito,
mas sujeito de direito, que a partir da concepção de justiça distributiva participa da
elaboração de políticas que atenta de modo diferente aos seus interesses e direitos,
também diferentes. (Emiliano Aquino, pai, na Audiência da PFDC)

Quando representação política se coloca como questão central no movimento das
pessoas com deficiência, tal demanda fortalece esses vínculos que conformam esse NÓS do
movimento, ainda que as pessoas surdas ora se reconheçam nele, ora não. A luta pela garantia
de falar por si mesmo coletiviza a questão, que se torna comum a surdos e pessoas com
deficiência. Como discutido nos capítulos 2 e 3, passa a ser uma semântica comum aos
grupos, que ganham força ao lutarem lado a lado, coletivizando questões na cena pública.
Entretanto, essa demanda não é isenta de fragmentações mesmo dentro do grupo. Novamente,
como já discutido qualquer coletividade é formada por sujeitos plurais, com diferença de
valores, princípios e interesses e vivências distintas. A própria representatividade da Feneis e
dos surdos sinalizantes em nome de todos os surdos brasileiros é questionada:

Nós aqui temos um número de pessoas discutindo, e todas as pessoas que aqui estão,
defendem, e pelo menos as que se manifestaram, defenderam a escola especial. E
nós temos no Brasil, inúmeras pessoas surdas, usuárias de Libras, oralizadas, que
defendem as escolas inclusivas. Então nós não podemos dizer que quem aqui se
manifesta, representa todas as pessoas surdas do país, não é real, então se é pra gente
fazer um debate plural, nós também vamos convidar as pessoas com e sem
deficiência, professores, especialistas, etc., linguistas e tal, pra ampliar o debate.
(Martinha Claret – gestora do MEC)

A representatividade que os surdos sinalizantes ganharam ao longo dos anos e de suas
lutas históricas não é capaz de dissolver as fragmentações internas ao conjunto dos surdos
desencadeada ainda pela cisão entre oralizados e sinalizantes. Isso não diminui a força dessa
representatividade, visto que os surdos sinalizantes historicamente se organizaram de forma
muito mais eficiente, inclusive nas instâncias formais de representação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta desta pesquisa foi compreender a representação política a partir de uma
abordagem discursiva, tomando como objeto de estudo a controvérsia em torno do melhor
modelo de educação de surdos. Em particular, tomamos como referência a atuação do
Movimento Surdo na constituição dessa representação, a partir da análise de três arenas
discursivas: a) uma audiência pública realizada na Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão, em Brasília, em dezembro de 2011; b) o GT de Educação da III Conferência
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em dezembro de 2012, e o grupo fechado
do Facebook que reúne as lideranças do Movimento Surdo.
No primeiro capítulo, com o objetivo de compreender as controvérsias que cercam o
debate sobre a educação de surdos e o protagonismo destes, discutimos os diferentes modelos
educacionais a partir de uma perspectiva histórica e como isso se conforma no cenário
brasileiro contemporâneo.
No segundo capítulo, com a finalidade de construir as bases de uma perspectiva
discursiva da representação política, desenvolvemos uma discussão sobre a centralidade da
linguagem na constituição a) dos surdos como sujeitos políticos, b) das lutas sociais por meio
da representação política e c) dos próprios conflitos linguísticos.
Em seguida, no terceiro capítulo, tratamos especificamente das concepções teóricas
sobre a representação política na teoria democrática, enfatizando o lugar da representação
política discursiva de Michael Saward (2009, 2010) nessa paisagem teórica.
No quarto capítulo, apresentamos a forma com que o autor desdobra sua teoria numa
abordagem teórico-metodológica delimitando o claim, ou demanda de representação, como
unidade de análise. Apresentamos o nosso modo de análise, considerando a perspectiva
sistêmica na qual essas demandas de representação permeiam diferentes arenas
discursivamente. Em seguida, descrevemos nosso corpus de análise, enumerando a
quantidade de claims de cada arena: 36 na audiência, 62 na conferência e 28 no Facebook,
totalizando 126 proferimentos.
Por fim, no quinto capítulo apresentamos os achados de nossa pesquisa sintetizados
em três questões centrais. Primeiro, a característica fluida e aberta da representação discursiva
pôde ser identificada a partir da constituição móvel a) da categoria de representado, ou
constituency, b) da autopercepção dos representantes e c) do posicionamento que se
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representa (ou qual modelo de escola é defendido). Em seguida, essa mesma volatilidade faz
com que o acionamento das fontes de autoridade também seja distinto nas três arenas.
Elegemos três eixos de análise dentro das fontes de autoridade, concluindo que a) a história
do povo surdo acionada como fonte de autoridade coletiviza a luta ao passo que as histórias
pessoais ainda se apresentam, muitas vezes, a partir de uma perspectiva individual, b) a
identidade adscritiva (Guttmann, 2003), identificada na própria presença de surdos e das
pessoas com deficiência no exercício da representação, possui efeitos políticos de
legitimidade e c) o amplo interesse confere autoridade aos proferimentos de representação
como acionador de princípios abstratos e valores universais. Por fim, uma terceira questão que
conduziu a nossa análise identificou uma constante tematização da própria legitimidade da
representação e do lugar dos próprios afetados nos processos representativos, num movimento
discursivo que nomeamos de metarepresentação: o ato de questionar a representação no
próprio ato de representar.
Chegado ao final, dividimos nossas considerações finais em três eixos. Primeiro, o
fato de a representação discursiva ser volátil e aberta não a caracteriza como incoerente. O
fato de a categoria dos representados ser acionada de formas diferentes possui uma dimensão
não só estratégica, conformada pela audiência, mas também discursiva. Ou seja, o potencial
transformador e criativo da linguagem (Taylor, 1992) se revela no estabelecimento de uma
estratégia baseada numa determinada finalidade: a defesa da escola bilíngue para os surdos ou
a defesa da escola inclusiva regular para os gestores do MEC, por exemplo. Por outro lado, a
imprevisibilidade aberta pela linguagem (Markell, 2003) confere essa dimensão móvel à
representação que escapa a uma intencionalidade última e acabada. Ainda que os autores dos
proferimentos tenham objetivos bastante claros, no exercício da representação os
proferimentos adquirem muitas vezes sentidos ambíguos ou buscam se ajustar aos contextos
de fala, respondendo, negociando ou relativizando posicionamentos.
Da mesma forma, as defesas de um determinado modelo de escola mudam de arena
para arena em função da perspectiva estratégica de convencimento e de formação de alianças,
mas também em função da discursividade. As novas gramáticas morais (Honneth, 2003)
propostas para compreender a educação de surdos se conformam a partir então dessa
dimensão da estratégia que envolve a criatividade e a dimensão da discursividade que envolve
a imprevisibilidade. Ambas, estratégia e imprevisibilidade caminham juntas nas demandas de
representação.
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Não significa dizer também que seja um vale tudo de posicionamentos e
ambiguidades. Por exemplo, no caso das lideranças surdas, em nenhum momento elas
defenderam a exclusividade da escola regular inclusiva ou a exclusividade da escola especial,
conforme pode ser observado no gráfico da figura 7 (página 133). Em muitos casos se
posicionaram pela coexistência dos modelos, argumentando que em cidades menores não era
possível criar escolas para um número reduzido de alunos surdos. Dentro do Facebook, em
apenas um proferimento defendeu-se a coexistência, sendo que nos outros 27 apenas escolas e
classes bilíngues foram defendidas. Ainda assim, nesse caso, a defesa da coexistência era
baseada na necessidade estratégica da aliança com os outros movimentos das pessoas com
deficiência e na legislação que protege o segmento como um todo. O proferimento destacava
a necessidade de agir estrategicamente muito mais do que defendia a coexistência, já que para
um público homogêneo era desnecessária a posição estratégica de formação de alianças entre
si.
A fluidez da representação também permite desvelar o próprio paradoxo da surdez
como condição física ou cultural. Se ora os surdos dizem representar as pessoas com
deficiência, ora dizem representar os próprios surdos é porque o arcabouço legal e o pano de
fundo cultural e simbólico os colocaram nessa condição historicamente. A concepção de
surdez enquanto minoria linguística não é facilmente assimilada. Ainda é muito cristalizada a
ideia da deficiência e da falta. O desejo de instaurar um novo sentido para a surdez, ou seja, a
natalidade (Arendt, 1958) inerente à linguagem, esbarra nos códigos cristalizados por um
pano de fundo moral com raízes antigas e profundas. Esbarra também em relações de poder
que envolvem a regra da maioria identificada nas ideias de normalidade a anormalidade,
corpo perfeito e imperfeito, língua majoritária e minoritária.
A possibilidade de questionar essas relações de poder trazida pela linguagem
(McNay, 2008) conduz a uma natalidade da ideia do Ser surdo como diferença cultural e
linguística. Nesse sentido, na defesa de uma escola como comunidade política as lideranças
surdas promovem uma representação das gerações futuras (Urbinati, 2006) de modo a garantir
que no futuro elas contem com comunidades de fala que as permitam o desenvolvimento
pleno. Esse desenvolvimento envolve a expressão do pensamento, a reflexividade, e, em
última instância a conformação do sujeito político. As lideranças sabem que uma criança
surda sem língua e sem linguagem está fadada a permanecer em completa exclusão do mundo
simbólico na qual vive. É a dimensão linguística da existência humana (Taylor, 1995), sem a
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qual as cenas da vida serão sempre vistas “do outro lado de uma porta de vidro”, sem acessar
a experiência. É por isso que, nas demandas de representação das lideranças surdas, a defesa
de classes e escolas bilíngues é sempre prioritária e há um destaque para a defesa de uma
comunidade de fala muito mais do que uma simples escola. É a escola como comunidade
linguística que busca empoderar o sujeito surdo e sua língua.
Em suma, a fluidez da representação gerada pela volatilidade da linguagem se
equilibra entre posicionamentos consolidados - mas não definitivos - e posicionamentos
bastante móveis. Ainda que os proferimentos sejam particularmente estratégicos – possuem
objetivos definidos – a dinâmica da linguagem não permite que eles sejam o tempo todo
assim. Algo escapa da dimensão estratégica.
Um segundo eixo de considerações importantes é que a representação política
compreendida do ponto de vista discursivo vem auxiliar na compreensão do conjunto de
dilemas clássicos sobre o tema, conforme mencionado no capítulo 3. Primeiro, na literatura da
teoria democrática há uma ampla discussão sobre se os representantes devem ou não fazer o
que os seus representados querem, ou seja, se eles agem no lugar de alguém ou para alguém,
ou se eles agem em nome de alguém. Discute-se assim, os limites da autonomia do
representante frente ao representado e sua legitimidade. Numa perspectiva discursiva, o falar
em nome de vai sendo delineado de acordo com um conjunto de fatores - quem fala, para
quem, quando, sobre, com qual justificativa (Saward, 2010), superando a ideia inicial de que
se deve seguir à risca o que o representante quer. Burke (1749) e Hobbes (1989) já defendiam
essa perspectiva. Não há uma receita ou um fim último e pré-definido e a análise deve
compreender muito mais a atividade de representar (Pitkin, 1967). Não se pode, dessa forma,
definir precisamente e de antemão se a representação é justa ou legítima sem levar em conta
esse mapa apontado acima. O que nossa perspectiva traz de novo é que esse processo pode se
dar fora dos processos eleitorais, com representantes eleitos e não eleitos, em arenas
discursivas das mais diversas, considerando o ato de representar sempre incompleto (Saward,
2010). Nossas análises mostraram essa incompletude do ato de representar, manifesta nas
diferentes performances de uma arena para outra, no anonimato de determinados
proferimentos e na característica implícita de muitos deles. A legitimidade vai sendo
construída no ato mesmo de representar.
Outro conjunto de dilemas diz respeito à legitimidade da representação, se ela é
democrática e se vivemos uma crise da representação. Na perspectiva escolhida por nós, ela é
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sim legítima e democrática desde que leve em conta a relação estabelecida no ato de
representar, no empoderamento dos sujeitos representados, que passam a participar e até
mesmo a representar seus grupos. Decretar a crise da representação parece ser uma
constatação atrelada a um determinado modo de representar constituído pelos agentes
formais, eleitos pela matemática eleitoral. Manin (1989) já havia assinalado para a mudança
dos contextos muito mais do que da própria representação, o que confere uma falsa ideia de
crise. Percebe-se que outras arenas e outros atores exercem funções de representação das mais
diversas, sejam delegados de uma conferência, militantes de um movimento, gestores do
governo, ativistas, familiares, promotores e procuradores, dentre outros. Representa-se cada
vez mais, em uma pluralidade de espaços cada vez maior. A legitimidade desses espaços e
desses atores vai depender dessa relação instituída com os representados, como mostramos na
nossa análise.
A própria presença dos surdos e a sua autoadscrição, a performance guiada pela
audiência e o tipo de fontes de autoridade acionado determinam muito dessa legitimidade. O
fato de ser surdo, protagonista de sua própria história, com uma corporalidade política que se
apresenta no ato de representar é um elemento dessa legimitidade.
Num terceiro eixo, vale observar que essa discursividade, que realoca e ressignifica a
representação, faz com que as fontes de autoridade acionadas sejam, da mesma forma,
distintas de acordo com audiência. Cabe destacar como principal contribuição do nosso
trabalho a consideração da identidade adscritiva (Guttmann, 2003) como fonte de autoridade.
Não defendemos que apenas os surdos devem representar posicionamentos sobre a educação
de surdos, mas, sem dúvida, a sua presença na expressão desses pontos de vista faz grande
diferença. Anne Philips (2001) traz uma discussão importante sobre a política da presença
associada a uma política das ideias. Em adição a essa perspectiva, acreditamos que no caso
dos surdos, há uma dimensão de intraduzibilidade da Língua de Sinais e do Ser Surdo que se
revela nessa presença. Não há tradução e interpretação que consiga expressar em voz o que a
expressividade facial e corporal expressam. A singularidade do fenômeno está na presença,
somada à identidade explícita nos corpos surdos, somada à dimensão intraduzível da língua de
sinais, como pode ser visto nos frames do anexo 3. É verdade que em toda língua há certa
intraduzibilidade. O destaque aqui é que, no caso da língua de sinais, a sua intraduzibilidade
está no corpo, na presença insubstituível.

158

Existe ainda uma diferença no tempo das línguas orais e no tempo das línguas espaçovisuais. Os processos de interpretação, ainda que simultâneos, possuem um pequeno atraso
em relação às falas. Isso traz conotações distintas no impacto da presença surda. Por essa
razão optamos por não traduzir os vídeos do Facebook. A ideia era ter contato com esse
tempo do vídeo e com o processamento da língua, que é diferente.
Mas há nesse cenário, uma questão chave relacionada à integração social (Honneth,
2003), conforme discutido no capítulo 2. Uma das funções políticas da linguagem é a
possibilidade de promover uma integração na comunidade política. A partir da construção de
sentidos comuns e partilhados, os sujeitos passam a se respeitar a partir de uma pressuposição
de igual valor entre culturas (Taylor, 1992). A representação exercida pelos surdos pode bem
fazer essa mediação entre culturas, de modo a traduzir num vocabulário público as demandas
e modos de significar o mundo dos surdos. Há, entretanto, a dimensão do intraduzível, que faz
com que os surdos sejam sempre estrangeiros na sua própria casa. A representação, assim,
parece ser o meio possível, porém incompleto, dessa integração. A partilha de sentido sempre
será inacabada, carregada de uma dimensão intangível.
Esse inalcançável se mostra de maneira bem prática na nossa análise. A representação
que reafirma a identidade surda na presença, encontra barreiras de participação advinda de um
mundo que foi feito para os ouvintes. Isso é muito evidente nas discussões sobre as propostas
apresentadas na III Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O design
participativo da conferência se baseia na reprodução da autoridade da língua portuguesa,
reforçando o que Bourdieu (1996) chamou de habitus linguístico. As alterações redacionais
são longamente debatidas a cada vírgula, numa dinâmica que os não fluentes na língua
portuguesa dificilmente conseguem acompanhar. Ainda que existam uma série de ouvintes
apoiadores no Movimento Surdo - seja na elaboração das propostas da conferência, a tradução
e interpretação de vários documentos e reportagens do Facebook e na elaboração das emendas
do PNE - são tarefas que seriam dispensáveis se a língua de sinais fosse uma língua de uso
corrente. Não se trata de garantir a acessibilidade aos conteúdos, mas de deslocar a chave
linguística de toda uma sociedade de forma a romper uma relação de poder que é pela língua.
Até mesmo na arena do Facebook surgem reflexos dessa subordinação à língua
portuguesa, quando há uso intensivo desta em detrimento da Libras. Nessa arena, entretanto, o
uso intenso das histórias do povo surdo como fonte de autoridade é um forte indicador da
resistência da identidade e da cultura surda. Há uma ancestralidade revelada nos
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proferimentos de representação de modo a coletivizar as questões de saída, já estabelecendo
um terreno comum de sentidos para a luta.
Por outro lado, é possível evidenciar que valores e princípios abstratos são
compartilhados entre surdos e ouvintes, ainda que eles possuam modos distintos de enxergar o
mundo. As interseções simbólicas e culturais que atravessam o viver dos surdos estão também
no mundo ouvinte que o cerca. Na nossa análise, observamos que os proferimentos de
representação dos surdos defendem a inclusão, a educação de qualidade, a liberdade de
escolha, a igualdade de oportunidades, dentre outros princípios. Desse modo, a integração
social ou a fusão de horizontes (Taylor, 1992) se revela parcialmente na defesa desses valores
simbólicos de uma sociedade.
A representação discursiva, ainda que aberta, provisória e incompleta, pode
potencializar essa convivência harmônica e a defesa dos direitos dos surdos.
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ANEXO 1 - LIVRO DE CÓDIGOS
Unidade de análise: proferimentos que expressam demandas de representação
(representative claims)
A - ARENA / AUDIÊNCIA: PARA QUEM REPRESENTA: Espaço físico ou virtual onde
ocorrem as demandas de representação e onde há uma audiência pressuposta
(1) Audiência - Audiência da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
(2 ) Conferência - Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência - Instituições
participativas mistas (executivo + sociedade civil)
(3) Facebook - Redes Sociais – Grupo fechado do Facebook
B - QUEM REPRESENTA: Autor do proferimento
(1) Não é possível identificar
(2) Patrícia Rezende
(3) Emiliano Aquino
(4) Analúcia Hartmann
(5) Maria Cristina Manella
(6) Martinha Claret
(7) Joiran Medeiros da Silva
(8) Gilda Carvalho
(9) Cláudia Dutra
(10) Moisés Bauer
(11) Valdo Ribeiro
(12) Marlene Goti
(13) Marcos
(14) Vilmar Silva
(15) Maurício Pessuto
(16) Alexandre Melendez
(17) Sandra Patrícia
(18) Ana Borges
(19) Ana Cristina
(20) Bianca Motta
(21) Wilma Favorito
(22) Morise
(23) Dilma Roussef
(24) Mariana Hora
(25) Maria do Rosário
(26) Antônio José Ferreira
(27) José Carlos
(28) Gabriela
(29) Não é possível identificar
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C - CARGO / FUNÇÃO: cargo formal que ocupa, função ou profissão
(1) Presidenta do Brasil
(2) Ministro
(3) Gestor de política pública
(4) Porta voz ou liderança de entidade
(5) Professor do fundamental e médio
(6) Professor universitário / pesquisador
(7) Procurador
(8) Promotor
(9) Pai
(10) Criança
(11)Não é possível identificar
D - INSTÂNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL: órgão, instituição ou poder a que
representa
(1) Executivo
(2) Judiciário
(3) Movimento Surdo
(4) Sociedade civil em geral
(5) Escola
(6) Universidades / especialistas
(7) Nenhuma
(8) Não é possível definir
E - A QUEM REPRESENTA
(1 ) Surdos
(2) Pessoas com deficiência
(3) Povo Brasileiro
(4 ) Instituições
1 – Governo (Mec / executivo)
2 – Judiciário
3 – Escola
4 – Movimento Surdo
5 – Sociedade civil
6 – não é possível classificar
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(5) Professores
(6) Pais
(7) Indefinido
F - O QUE REPRESENTA - TIPO DE ESCOLA QUE DEFENDE
(1) Escolas e classes bilíngues: escolas e classes onde a língua de instrução é a Libras, sem
intérpretes
(2) Escola regular inclusiva bilíngue: escola que recebe os estudantes de forma ampla, com
intérprete de Libras nas salas para os alunos surdos
(3) Escola especial: escolas específicas baseadas no paradigma da deficiência
(4) Escolas bilíngues e escolas regulares inclusivas: neste código as escolas especiais não são
mencionadas
(5) Coexistência de modelos: coexistência da escola inclusiva, da escola especial e da escola
bilíngue
(6) não é possível definir
G - DEFENDE A INCLUSÃO
(1) Sim
(2) Não
(3) Não é possível definir
H - FONTES DE AUTORIDADE
(0) História pessoal: Podem se referir às experiências vivenciadas ou presenciadas pelo autor
do proferimento
(1) História do povo surdo: Podem se referir ao percurso de exclusão vivenciados pelos
surdos, à proibição do uso das línguas de sinais no mundo, criação de instituições escolares
históricas, marcos e eventos importantes na educação de surdos, dentre outros
(2) Identidade adscritiva: Se refere às características comuns a pessoas de um grupo que vão
além de suas escolhas, tais como as características físicas, deficiência ou surdez. No nosso
caso, os autores do proferimento não precisam anunciá-la pois ela já vem expressa nos seus
corpos e no seu modo de comunicar.
(3) Auto adscrição: quando o autor do proferimento reforça a sua identidade adscritiva no seu
proferimento
(4) Credencial: quando o autor do proferimento menciona o cargo que ocupa
(5) Expertise científico: conhecimentos científicos, históricos e culturais sobre o tema da
educação.
(6) Expertise profissional: experiência e conhecimentos práticos sobre o tema, adquiridos por
meio do exercício da profissão
(7) Expertise legal: conhecimentos da legislação e de políticas públicas
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(8) Amplo interesse: quando determinado proferimento é justificado pelo interesse da maioria
(9) Ações desenvolvidas / resultados: quando ações políticas e resultados dessas ações
embasam os proferimentos de representação
Nenhuma
I – META-REPRESENTAÇÃO: Quando a própria representação e sua legitimidade é tema
do proferimento.
(1) Sim
(2) Não
J - TIPO DE PROFERIMENTO DE REPRESENTAÇÃO
(1) Explícito: Quando o proferimento deixa claro a quem representa. Faz menção
direta ao grupo representado. Utiliza-se de expressões tais como a) em nome de, b)
nós do movimento, c) o movimento, o governo, dentre outros
(2) Implícito: Menção indireta ao grupo representado
K - LÍNGUA DO PROFERIMENTO
(1) Português
(2) Libras
L - LÍNGUA ALVO DE TRADUÇÃO
(1) Português
(2) Libras
(3) Não foi traduzido
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ANEXO 2 - Propostas que desencadearam as demandas de representação
analisadas na III Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência
Nº
1

7

8

Redação inicial
Criar e implantar nas universidades
públicas e privadas o curso de graduação
Letras Libras/Língua Portuguesa, Curso
de Pedagogia Bilíngue na perspectiva da
educação de surdos e a obrigatoriedade da
disciplina de práticas de atendimento
educacional para pessoa com deficiência
visual em todos os cursos de Licenciatura
e Bacharelado.

Redação aprovada
Ampliar e implantar nas universidades
públicas e privadas o curso de
graduação
Letras
Libras/Língua
Portuguesa, Curso de Pedagogia
Bilíngue na perspectiva da educação de
surdos e a obrigatoriedade da disciplina
de práticas de atendimento educacional
especializada em todos os cursos de
Licenciatura e Bacharelado.

Questionamentos sobre a especificidade da educação de surdos
Viabilizar a existência de uma equipe Efetivar a articulação intersetorial entre
multidisciplinar em cada unidade de a educação e os serviços de áreas como
ensino, basicamente, por profissionais das saúde, assistência social, transporte,
áreas de pedagogia, psicologia escolar, cultura, segurança e direitos humanos,
educação física, assistência social e entre outras, para garantir o processo de
música, atuando na promoção da escolarização dos estudantes público
autonomia institucional em planejar, alvo da educação especial.
estabelecer e avaliar processos de
educação inclusiva, e garantir parcerias
com os serviços intersetoriais como
saúde, serviços sociais e segurança, com
programas específicos para acolher de
modo prioritário alunos com deficiência
ou com necessidades educacionais
especiais, encaminhados por profissionais
especializados, visando agilizar processos
de avaliação, diagnóstico, atendimento e
solução de questões que requeiram
intervenções internas e externas ao
âmbito escolar.
Questionamentos sobre a “medicalização” da deficiência nas escolas
Apoiar a ampliação das equipes de Ampliar as equipes de profissionais da
profissionais da educação; e fortalecer os Educação e fortalecer os sistemas
sistemas educacionais para atender a educacionais para atender a demanda do
demanda do processo de escolarização processo
de
escolarização
dos
dos
estudantes
com
deficiência, estudantes com deficiência, transtornos
transtornos globais do desenvolvimento e globais do desenvolvimento e altas
altas habilidades ou superdotação, habilidades ou superdotação, garantindo
garantindo a oferta de professores no a oferta de professores no atendimento
atendimento educacional especializado de educacional
especializado,
de
profissionais de apoio ou auxiliares, profissionais de apoio ou auxiliares,
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tradutores e intérpretes de Libras, guia
intérpretes para surdos cegos, professores
surdos de Libras e professores bilíngues;
assim como, garantir a obrigatoriedade na
inclusão da disciplina Libras como opção
de segunda língua nas escolas públicas e
privadas de Ensino Médio.
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tradutores e intérpretes de LIBRAS,
guias-intérpretes
para
surdocegos,
professores
de
LIBRAS,
prioritariamente surdos, e professores
bilíngües nas demais disciplinas, assim
como garantir a obrigatoriedade da
inclusão da disciplina LIBRAS como
segunda língua para ouvintes nas
escolas públicas e privadas em todos os
níveis, etapas e modalidades de ensino.

“Instituir regulamentar a obrigatoriedade
da matrícula das pessoas com deficiência
e necessidades especiais, contempladas
pelo benefício de prestação continuada,
BPC, na educação básica.”

Garantir políticas públicas através dos
estados, prefeituras municipais e do
Distrito
Federal
que
envolvam
profissionais das áreas de saúde,
educação,
assistência
social
na
promoção de ações articuladas, que
visem busca ativa de crianças e
adolescentes
com
deficiência,
contempladas com Benefício de
Prestação Continuada para inserção nas
escolas.
Essa discussão levou a outra sobre a importância do BPC para alguns surdos
Garantir plano de desenvolvimento Garantir Programa Dinheiro Direito Na
educacional, PDE, acessível anualmente a Escola – PDDE acessível, anualmente a
todas as escolas públicas, bem como todas as escolas públicas, bem como
aumentar os valores dos recursos aumentar os valores dos recursos
transferidos e ampliar a fiscalização sobre transferidos e ampliar sua fiscalização
a aplicação dos mesmos.
Questionamento sobre o recurso ir também para instituições filantrópicas ou
privadas
“Criar, nas cidades com 10 mil habitantes Criar nas cidades com 10 mil habitantes
ou mais, no prazo de dois anos, centros de ou mais, no prazo de 2 anos, Centros de
atendimento avançado”.
Atendimento Avançados (CAA’s), para
garantir Atendimento Educacional
Especializado para pessoas com
transtornos globais do desenvolvimento
(TGD’s), como autismo (tipos e níveis
de comprometimento intelectuais de
pessoas com espectro autista) e/ou dar
plenas condições as entidades já
existentes
(APAES,
Pestalozzi,
AMAES, entre outros), pois, necessitam
de condições e ambientes de
Atendimento Educacional Especializado
(equipe multidisciplinar, atendimento
diário, continuo e individualizado,
estímulos visuais e auditivos reduzidos
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e direcionados)
Questionamento sobre os recursos destinados às instituições filantrópicas
Garantir a continuidade de escolas Garantir o funcionamento de escolas
especiais, ampliando e aperfeiçoando-as especiais de boa qualidade para os casos
para os casos de alta complexidade, de deficiência intelectual, múltipla e
transtornos globais de desenvolvimento e para
outras
deficiências
cuja
altas habilidades/superdotação, além de complexidade
exigir
ambientes
propor a surdocegueira como área específicos, para o desenvolvimento
específica de deficiência funcionando integral e integrado de seus usuários.
como complemento para o ensino regular Garantir igualmente, as escolas e salas
nas escolas comuns, possibilitando a bilíngües para surdos, nas quais a libras
liberdade de escolha da pessoa com seja a primeira lingua, língua de
deficiência e dos familiares, quanto à instrução e comunicação e a língua
unidade de ensino regular, escola especial portuguesa na modalidade escrita seja a
ou instituições especializadas.
segunda língua, com professores e
outros profissionais bilíngües (surdos e
ouvintes). A escolha da própria pessoa
com deficiência e ou de seus familiares
deve ser reconhecida e respeitada,
considerando-se que há a possibilidade
de matricula nas escolas comuns de
ensino regular, com apoio especializado
Questionamentos sobre a existência de escolas específicas para surdos
Elaborar uma política nacional visando a Elaborar uma política nacional visando
garantir escolas e classes bilíngues para garantir escolas e classes bilíngues para
surdos, nas quais a libras seja a primeira surdos, nas quais a libras seja a primeira
língua de instrução e comunicação, e a língua de instrução e comunicação e a
língua portuguesa, na modalidade escrita, língua portuguesa na modalidade escrita
seja a segunda língua, com professores e seja a segunda língua, com professores
outros profissionais bilíngues.
e outros profissionais bilíngues, em
todos os níveis de educação, respeitando
o decreto 5.626/05, Lei Nº 10.436/2002
e os artigos 22, 24 e 30 da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, contemplando a presença
de professores que tenham formação
bilíngue.
Questionamentos sobre a existência de escolas específicas para surdos
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