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RESUMO 
 

BRITO, Fábio Bezerra de. O movimento social surdo e a campanha pela oficialização da 
língua brasileira de sinais. 2013. 275 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 

Esta tese tem como objeto de estudo a ação coletiva do movimento social surdo no processo 
histórico que culminou na Lei Federal nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que reconheceu a 
língua brasileira de sinais (Libras) como meio legal de comunicação e expressão no Brasil. A 
pesquisa foi desenvolvida conforme pressupostos e práticas da metodologia qualitativa, sendo 
as principais técnicas de coleta de dados utilizadas a entrevista, principalmente com ativistas 
surdos participantes dos acontecimentos estudados, e a pesquisa documental nos arquivos de 
organizações, instituições e órgãos públicos envolvidos no processo investigado. Por seu 
turno, o marco teórico da pesquisa foi embasado na obra do sociólogo Alberto Melucci. 
Adotando a perspectiva melucciana, a tese descreve o movimento social surdo brasileiro 
como sendo um sistema de relações sociais composto principalmente por pessoas surdas 
usuárias da Libras, grupos e organizações de surdos. Esclarece, em primeiro lugar, que esse 
movimento emergiu nos anos 1980 relacionado ao movimento social das pessoas com 
deficiência e mostra como o seu desenvolvimento foi favorecido pelas transformações na 
estrutura de oportunidades políticas que estavam sendo causadas pela redemocratização após 
o regime ditatorial militar (1964-1985). Em segundo lugar, explica como e por que ativistas 
surdos conduziram uma campanha pela oficialização da Libras e a converteram na principal 
demanda do movimento nos anos 1990-2000. Para tanto, elucida a maneira como o 
movimento surdo se desenvolveu a partir dos polos inter-relacionados da latência e da 
visibilidade. Na latência, os membros do movimento produziram uma ideologia que conferiu 
sentido às suas ações, experimentaram novos modelos culturais e partilharam uma identidade 
coletiva ligada ao uso da Libras. Na visibilidade, eles reivindicaram direitos por meio de 
manifestações públicas, como passeatas e entregas de petições às autoridades públicas. A 
análise demonstra que a demanda pela oficialização sofreu modificações a partir de meados 
dos anos 1990. Tradicionalmente apresentada como uma reivindicação por direitos de 
cidadania, a oficialização passou cada vez mais a ser justificada essencialmente pelo caráter 
linguístico da Libras, enfatizando-se a relação inerente das línguas de sinais com a identidade 
e a cultura surda. Essa reorientação no sentido do agir coletivo dos membros do movimento, 
especialmente nas suas práticas discursivas, contou com recursos disponibilizados de 
diferentes maneiras por um conjunto de intelectuais, sobretudo linguistas, fonoaudiólogos e 
pedagogos, que afirmavam o estatuto linguístico das línguas de sinais, categorizavam os 
surdos como minoria linguística e cultural e preconizavam a educação bilíngue para eles. 
Enquanto defendiam, divulgavam e aplicavam as suas ideias, esses intelectuais subsidiaram a 
construção de uma nova ideologia e identidade coletiva por parte dos membros do 
movimento. Esses e outros desdobramentos revelaram-se importantes para que o movimento 
ampliasse as suas redes sociais, o que possibilitou a arregimentação de ativistas, participantes 
e aliados para a produção de ações coletivas em prol da oficialização da Libras em diferentes 
localidades do país. A tese comprova o protagonismo do movimento social surdo na 
reivindicação e garantia de direitos para os surdos sinalizadores, sendo a aprovação da Lei 
10.436/2002 um dos avanços mais significativos obtidos no campo político-institucional. 
 
Palavras-chave: Língua brasileira de sinais. Movimento social surdo. História dos surdos no 
Brasil. 

 

 



ABSTRACT 
 

BRITO, Fábio Bezerra de. The deaf social movement and the campaign for the official 
recognition of Brazilian Sign Language (Libras). 2013. 275 f. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.  

  
The purpose of this thesis is to study the collective action of the deaf social movement 

in the historical process that led to the promulgation of the Federal Law nº 10.436 of April 24, 
2002, which recognized Brazilian Sign Language (Libras) as a legal means of communication 
and expression in Brazil. The research was developed following the practices and assumptions 
of qualitative methodology. The main data collection techniques used are interviews with deaf 
activists who participated in the events and documentary research in the archives of 
organizations, institutions, and government agencies related to the mentioned process. The 
theoretical reference of the research is based on the work of Alberto Melucci. This thesis 
describes, by using Melucci’s perspective, the Brazilian deaf social movement as a system of 
social relations constituted mostly by deaf users of Libras, deaf groups and organizations. 
Firstly, this thesis argues that such a movement emerged in the 1980s, connected to the 
disability rights movement, and then demonstrates how its development was favored by the 
transformations in the political opportunity structures caused by the re-democratization after 
the military dictatorship in Brazil (1964-1985). Secondly, this work highlights how and why 
deaf activists led a campaign for the official recognition of Libras, making it the foremost 
demand of the movement in the years 1990-2000, by explaining the way the deaf movement 
was developed from the interrelated  poles of latency and visibility. In latency, the movement 
members produced an ideology which conferred meaning to their actions, experienced new 
cultural patterns, and shared a collective identity related to the use of Libras. In visibility, they 
claimed their rights through public demonstrations, such as rallies and deliveries of petitions 
to public authorities. The analysis demonstrates that the demand for the official recognition of 
Libras went through modifications in the mid-1990s. Traditionally presented as a claim for 
civil rights, the official recognition started to be increasingly justified by the linguistic nature 
of Libras, emphasizing its inherent relationship with deaf identity and culture. This shift in the 
collective action of the members of the movement, especially in their discursive practices, 
counted with resources made available in different ways by a group of intellectuals, chiefly 
linguists, speech therapists, and educators, who affirmed the linguistic status of sign 
languages, categorized the deaf as a linguistic and cultural minority, and defended bilingual 
education for the deaf community. While these intellectuals defended, advertised, and applied 
their ideas, they also supported the construction of a new ideology and collective identity on 
the part of the members of the movement. These and other developments have proved to be 
essential for the movement to broaden their social networks, which allowed them to draw 
more activists, participants, and allies to organize collective actions in favor of the official 
recognition of Libras in different regions of the country. Finally, this thesis demonstrates the 
decisive role of the deaf social movement in claiming and ensuring the rights for deaf signers, 
being the approval of the Law 10.436/2002 one of its most significant achievements in the 
political-institutional field. 

  
Keywords: Brazilian Sign Language (Libras). Deaf social movement. Deaf history in Brazil.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

No dia 24 de abril de 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei 

Ordinária Federal nº 10.4362, que reconhece oficialmente a língua brasileira de sinais (Libras) 

como meio legal de comunicação e expressão no Brasil. Essa norma legal originou-se do 

projeto de lei nº 131, de 13 de junho de 1996 (PLS nº 131/96), que havia sido aprovado três 

semanas antes, no dia 3 de abril, pelo Senado Federal. A discussão e votação pelos 

parlamentares ocorreram em uma sessão seguida de perto por uma multidão de mais de uma 

centena de pessoas surdas acompanhadas de intérpretes e militantes ouvintes que lotava as 

galerias do plenário. Assim que o presidente do Senado anunciou a aprovação da lei, não se 

ouviu o habitual som de aplausos dos participantes do evento. A cena que se viu era inédita 

naquele espaço de poder legislativo, e profundamente simbólica. Os surdos celebraram o 

resultado aplaudindo em Libras (mãos verticais abertas, palma a palma, a cada lado da cabeça, 

os pulsos girando, virando as palmas para frente e para trás, várias vezes, com expressão 

facial de alegria).  
 

Fotografia 1 – Surdos aplaudem em Libras a aprovação do PLS nº 131/96. 
 

 
 

Fonte: Roosewelt Pinheiro / Agência Senado. Arquivo Fotográfico, Jornal do Senado, Brasília. 

2 Doravante chamada apenas de lei de Libras. 
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Na comemoração emocionada que continuou do lado de fora, no gramado em frente ao 

Congresso Nacional, militantes surdos e ouvintes, intérpretes, parentes e amigos de pessoas 

surdas foram tomados de júbilo, alívio e empolgação. Os sentimentos mais diversos 

afloravam, emaranhavam-se, nas animadas conversas e discursos em Libras.3 No meio da 

multidão, um senhor surdo declarou: “Finalmente me sinto livre!”4 O ambiente era marcado 

por risadas, lágrimas, felicitações e abraços. “3 de abril de 2002 é um dia de Festa, que 

marcará a história dos Surdos brasileiros. Conseguimos!!!”, escreveram os militantes Silvana 

Patrícia de Vasconcelos e César Nunes Nogueira, respectivamente diretora ouvinte e diretor 

surdo da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos do Distrito Federal 

(Feneis-DF) e testemunhas desses acontecimentos (FENEIS, 2002b, p. 4). São eles que 

relatam que a multidão de manifestantes “[...] festejou com muita emoção esta Vitória de toda 

a comunidade Surda brasileira [...] uma festa linda que ficará registrada em nossa memória”, e 

registram os detalhes de um cenário onde “[...] as bonitas faixas colocadas na Esplanada dos 

Ministérios [...] chamavam a atenção de todos os que por ali passavam, para as questões 

referentes ao Surdo” (FENEIS, 2002b, p. 4). 

Como entender esses acontecimentos? Esses sentimentos de libertação? A vibrante 

celebração sinalizada nas galerias do plenário? Como explicar a aprovação da lei de Libras? 

Seus significados para os surdos brasileiros? A conjunção de circunstâncias que a produziu?  

A dimensão da participação de ativistas surdos nos processos reivindicativos que a 

engendraram? Os bastidores de seu trâmite e aprovação em Brasília?  

Essas questões passaram a nos acompanhar de modo cada vez mais intenso. 

Circunstâncias profissionais colocaram-nos pela primeira vez diante da lei de Libras, do 

3 Nesta tese, identificamos a língua brasileira de sinais pelo termo Libras, sobre cuja grafia não há consenso na 
literatura. Há autores que utilizam a grafia maiúscula de todas as letras (LIBRAS), enquanto as mais recentes 
publicações do grupo de pesquisa Estudos da Comunidade Surda: Língua, Cultura e História (ECS) da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP) têm utilizado o termo 
com todas as letras em minúscula (libras), com a justificativa de que este é o nome de uma língua e os nomes das 
línguas no português brasileiro não são, necessariamente, grafados com a letra inicial em maiúscula. Escolhemos 
grafar o termo com a primeira letra em maiúscula (Libras), pois entendemos que se trata do acrônimo de língua 
brasileira de sinais e os acrônimos com quatro letras ou mais têm apenas a inicial maiúscula quando são 
pronunciados como uma única palavra. O uso da grafia Libras, além de ser atualmente a mais difundida, é 
também compatível com a maior parte da legislação de reconhecimento e regulamentação dessa língua. Vale 
dizer ainda que, muitos autores, principalmente no campo da linguística da língua de sinais, referem-se à língua 
de sinais do nosso país como a língua de sinais brasileira (LSB) nos seus trabalhos, seguindo deste modo os 
padrões internacionais de identificação para as línguas de sinais. Convém esclarecer que, quando realizarmos 
citações diretas de publicações ou documentos, utilizaremos o termo e a grafia tal como consignados nestes. 
4 Daniela Richter Teixeira. Depoimento ao autor. Brasília, 20 de fevereiro de 2013. 
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decreto que a regulamentara e do desafio de viabilizar a sua operacionalização em uma escola 

pública de ensino regular. Em 2006, encontrávamo-nos na direção da Escola de Aplicação 

(EA) da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (Feusp) quando, no mês de 

setembro, aconteceu a primeira matrícula documentada de um aluno surdo nessa instituição, 

com a idade de seis anos, no 1º ano do Ensino Fundamental I (EF1). 

A mãe ouvinte desse aluno era uma pessoa extremamente comprometida com a 

educação do seu filho e bem informada acerca das diferentes abordagens para o ensino de 

crianças surdas. Ela já conhecia a EA, pois tinha uma filha mais velha estudando na escola, e 

nos procurara semanas antes de matriculá-lo, preocupada com a forma como a instituição se 

prepararia para recebê-lo, nas suas diversas instâncias cotidianas, apontando ainda para a 

necessidade de uma reestruturação das condições de ensino-aprendizagem vigentes, de modo 

a considerar sua condição audiológica e particularidade linguística. 

Fomos informados nessa ocasião que o seu filho era atendido desde 2005 no 

Laboratório de Investigação Fonoaudiológica (LIF) em Audiologia Educacional do Curso de 

Fonoaudiologia do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional 

(Fofito) da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP).5 No LIF, ele começara a adquirir a 

Libras nas sessões de terapia fonoaudiológica individual e nas oficinas para crianças surdas 

com a participação de um instrutor surdo adulto, usuário fluente dessa língua. A partir de 

2006, o aluno passara também a frequentar uma escola municipal infantil de educação 

bilíngue (Libras/português) para surdos na cidade de Osasco, na Grande São Paulo, onde 

continuou a usar e a aprender a Libras, interagindo com outros estudantes surdos. 

Nesse primeiro contato com a família, esclarecemos a mãe sobre o direito subjetivo do 

seu filho à matrícula independentemente de sua condição audiológica, bem como o nosso 

dever ético e legal e dos demais profissionais da escola de propiciar as condições e os 

recursos necessários ao seu desenvolvimento escolar em igualdade de oportunidade com os 

seus colegas ouvintes. Para tanto, assim que se confirmou a sua matrícula, ao lado de 

membros da equipe técnico-pedagógica e do corpo docente da EA, notadamente da então 

orientadora pedagógica do EF1, Luciana Sedano de Souza, dedicamo-nos a levantar e 

sistematizar informações acerca da educação de crianças surdas e dos aspectos históricos e 

culturais dos surdos. Tivemos para isso o apoio e a orientação de professores e pesquisadores 

5 Sobre o programa de atendimento em surdez desenvolvido pelo LIF, ver Lichtig et al. (2004a, 2004b). 
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da USP, sobretudo Ida Lichtig e Maria Silvia Cárnio, do LIF, Leland Emerson McCleary e 

Tarcísio de Arantes Leite, do grupo de pesquisa ECS, e Edna Antonia de Mattos, da Feusp. 

A interlocução com esse conjunto de intelectuais nos ajudou a entender algumas das 

diversas variáveis envolvidas na complexa tarefa de inserção de uma única criança surda em 

uma classe de crianças ouvintes na sua fase inicial de escolarização. Ademais, eles 

disponibilizaram seus trabalhos e nos indicaram uma série de publicações sobre a história da 

educação dos surdos, as características das línguas de sinais e as diversas abordagens para o 

ensino-aprendizagem de alunos surdos (LANE, 1984, 1997; LANE; HOFFMAISTER; 

BAHAN, 1996; GREGORY, 1998; SACKS, 1998; SOUZA, 1998; SKLIAR, 1999; 

SLOMSKI, 2000; MOURA, 2000; LICHTIG, 2004a; LEITE, T., 2004; SOARES, 2005; 

McCLEARY, 2007).6  

Essas leituras e a troca constante de ideias influenciaram e embasaram as medidas que 

adotamos como diretor, além de suscitar o nosso interesse pela história dos surdos e as suas 

lutas por direitos no Brasil e no mundo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. 

Munidos desses vários referenciais, elaboramos com a orientadora Luciana Sedano de Souza e 

a ajuda desses especialistas um planejamento do processo educativo desse aluno, 

considerando a sua particularidade linguística e prevendo as disposições de recursos 

metodológicos, materiais e humanos de caráter mais premente para o ano letivo de 2007.7 

Essas ações previam em curto prazo a contratação de um educador bilíngüe 

(Libras/português), ouvinte, fluente na produção e compreensão da Libras e do português, 

com formação no curso superior de Pedagogia ou Letras/português e aprovado no Exame 

Nacional de Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação da Libras/Língua 

Portuguesa (ProLibras) promovido pelo Ministério da Educação (MEC) e aplicado por 

instituições de ensino superior (IES). Esse profissional atuaria tanto na interpretação em 

6 Vale dizer que a nossa primeira aproximação em relação à discussão e à pesquisa acadêmica sobre as 
implicações sociais, linguísticas e culturais da surdez ocorrera alguns anos antes quando participamos de 
algumas atividades do projeto “Histórias da Comunidade Surda: narrativas e narratividades”. Esse projeto, cuja 
coordenação geral estava a cargo do Prof. Dr. Leland Emerson McCleary, era desenvolvido pelo Núcleo de 
Pesquisa da Escola do Futuro da USP em parceria com o Núcleo de Estudos em História Oral (Neho) da USP, do 
qual fazíamos parte antes de entrar na direção da EA.  
7 Recebemos ainda uma contribuição significativa das professoras Tárcia Regina da Silveira Dias, da 
Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), e Cristina Cinto de Araújo Pedroso, da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da USP – Ribeirão Preto (FFCLRP), especialistas na inserção de estudantes surdos no ensino 
regular, que ministraram palestra sobre o tema aos professores da EA. Dias participou também de reuniões com a 
orientadora e a professora regente da classe do aluno surdo, além de ter conversado individualmente com a mãe 
dele. 
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Libras das dinâmicas e processos estabelecidos na sala de aula em parceria com professora do 

aluno, quanto no desenvolvimento de atividades específicas para o ensino-aprendizagem 

dessa língua que aconteceriam no contraturno. Em médio prazo, a perspectiva era ainda a 

contratação de um educador surdo, fluente em Libras, para a complementação do ensino dessa 

língua e a construção e fortalecimento de uma identidade positiva de uma pessoa surda. Além 

disso, estudávamos alternativas para viabilizar o ingresso de mais crianças surdas na classe do 

aluno.8 

No encaminhamento desse processo, constatamos que a existência da lei de Libras foi 

um dos elementos que teve maior peso na hora de lidar com a burocracia da USP, sendo 

recorrente na fundamentação dos pedidos de recursos, nas audiências com a direção da Feusp, 

no convencimento dos funcionários técnico-administrativos das instâncias de recursos 

humanos e setores financeiros acerca da pertinência da contratação pleiteada. Portanto, a 

normatização jurídica da Libras em âmbito nacional foi uma condição indispensável para 

buscar garantir direitos correlacionados ao seu uso, ensino e aprendizagem.9  

Ao mesmo tempo, no contato mantido com professores e pesquisadores da USP e de 

outras universidades públicas e privadas, supervisores e técnicos da Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo (SEE-SP), vimos que a aprovação dessa lei ajudara a expandir e 

consolidar a preponderância, nas instâncias estatais da Educação e no campo acadêmico, de 

um determinado discurso que afirmava a Libras como uma língua e a surdez como uma 

particularidade étnico-linguística (ASSIS SILVA, 2012). Esse discurso era igualmente 

propalado e reafirmado nas situações em que interagíamos com ativistas surdos ligados à 

Feneis-SP, pois estes faziam questão de ressaltar com convicção e indisfarçável orgulho que a 

8 A intrincada discussão sobre a inclusão de alunos surdos em escolas regulares foge ao escopo deste trabalho. A 
literatura sobre o assunto apresenta tanto a análise dos aspectos teóricos quanto a descrição das práticas 
instauradas nos ambientes escolares que considera os pontos de vista dos diferentes atores envolvidos no 
processo. Ver a respeito, especialmente: Lacerda (2000), Lima (2004), Lacerda (2006), Lacerda e Lodi (2007; 
2009); Pedroso e Dias (2011). 
9 Convém dizer que, apesar de toda a mobilização da EA e da Feusp, não conseguimos a criação de uma vaga de 
educação bilíngue em tempo hábil para o ano letivo de 2007. A situação foi resolvida em caráter emergencial 
com o uso de recursos da Fundação de Apoio à Faculdade de Educação (Fafe), os quais viabilizaram a 
contratação do educador bilíngue. O aluno surdo estudou na EA por um ano, quando se transferiu para o Centro 
de Educação para Surdos Rio Branco, na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. Atualmente, a EA dispõe de 
uma educadora fluente em Libras e especializada em educação especial, embora não conte com nenhum aluno 
surdo matriculado. 
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sua forma de comunicação em sinais era uma língua – e não uma mímica ou uma linguagem10 

–  e que, atestando esse fato, havia agora uma lei federal específica: a lei de Libras.  

Ora, declarações como essas nos mostravam que a aprovação dessa lei havia sido 

extremamente significativa para muitas pessoas surdas que usavam preferencial ou 

exclusivamente a Libras para se comunicarem, influenciando a maneira como elas viam a si 

mesmas e à língua de sinais, contribuindo no processo de fortalecimento da constituição 

identitária como pessoa surda e usuária dessa língua. Portanto, por conta dessas interações, 

estávamos convencidos, por diversas razões, que essa lei era um fato histórico relevante tanto 

pelo que ela representara como ponto de chegada quanto pelo que ela significava como ponto 

de partida no processo contínuo por meio do qual os surdos sinalizadores brasileiros, isto é, 

aqueles que são usuários da língua de sinais, reivindicavam e buscavam garantir a efetivação 

dos seus direitos linguísticos. 

Desse modo, nossa experiência imediata ecoava as opiniões assinaladas na literatura 

sobre o tema, que convergiam no reconhecimento da relevância da lei de Libras (SKLIAR, 

2005; QUADROS, 2006). Todavia, percebemos lacunas referentes ao conhecimento histórico 

mais detalhado das ações de reivindicação, criação e aprovação dessa lei, pois esse processo 

era descrito, na maioria das vezes, apenas nos seus contornos e significados mais gerais, uma 

vez que era mencionado em obras cujo objeto principal de análise era outro (FERREIRA 

BRITO, 2003; VALIANTE, 2009; ASSIS SILVA, 2012) ou em produções que descreviam 

dimensões relevantes do fenômeno, mas com um recorte temporal mais reduzido 

(MONTEIRO, 2006; THOMA; KLEIN, 2010). 

Em linhas gerais, a literatura compulsada referia-se, de um lado, ao importante papel 

dessa lei na valorização social da língua de sinais e sua contribuição para o fortalecimento das 

denominadas comunidades surdas brasileiras, demarcando a afirmação de uma cultura surda e 

de uma identidade surda (FERREIRA BRITO, 2003; MONTEIRO, 2006)11. Por outro lado, 

10 A forma de comunicação e expressão em sinais desenvolvida e utilizada por pessoas surdas foi nomeada de 
diversas maneiras no decorrer da história. No Brasil, já foi chamada de linguagem gestual, linguagem das mãos, 
linguagem mímica ou, mais comumente, mímica, sendo que, a partir anos 1980, à medida que esse modo de 
comunicação foi adquirindo o estatuto de língua, surgiram várias outras denominações: linguagem brasileira de 
sinais, língua de sinais dos centros urbanos brasileiros, língua de sinais brasileira e língua brasileira de sinais. 
Essas denominações refletem sensos comuns, concepções científicas e mesmo posicionamentos políticos 
diferentes sobre a surdez e a língua de sinais. Aspectos dessa discussão e suas implicações serão retomados em 
outros momentos da nossa análise. 
11 Não temos por objetivo nesta tese discutir a propriedade das categorias comunidade surda e cultura surda, 
tampouco empregá-las para analisar a estruturação e o desenvolvimento do processo social que estudamos.  

 

 

–––––––––––––– 

 



17 

 

sobressaía-se a preocupação em analisar os impactos da aprovação dessa norma jurídica na 

educação escolar dos surdos (QUADROS, 2006; QUADROS; CAMPELLO, 2010).  

Já na produção sobre a história dos surdos brasileiros, deparávamo-nos com 

promissores estudos de história local, abordando aspectos do desenvolvimento da chamada 

comunidade surda em diferentes estados brasileiros, entre outros, Rio Grande do Sul 

(RANGEL, 2004), Mato Grosso do Sul (ALBRES, 2005), Santa Catarina (SCHIMITT, 2007) 

e Pernambuco (FERRAZ, 2009). Era evidente, contudo, que ainda não haviam sido realizados 

estudos históricos do porte dos desenvolvidos internacionalmente sobre a história dos surdos e 

sua luta por direitos e transformações culturais e sociais (LANE, 1984; VAN CLEVE; 

CROUCH, 1989; FISCHER; LANE, 1993; JANKOWSKI, 1997). 

Diante desse quadro ainda incompleto que se formava a partir dessas e outras leituras, 

aumentava a nossa vontade de tentar encontrar respostas que elucidassem o processo histórico 

que culminara na aprovação da lei de Libras e, acima de tudo, o papel nele exercido por 

pessoas surdas. Esse aspecto – o ativismo político dos surdos por direitos – era, desde o 

princípio das nossas indagações, o que mais nos chamava a atenção devido à nossa formação 

como historiador e militância na área dos direitos humanos. 

 Essa curiosidade científica fora despertada primeiramente pela leitura do livro Vendo 

Vozes, do neurologista e escritor inglês Oliver Sacks (1998). Foi a primeira publicação que 

lemos sobre o fenômeno social, cultural e histórico da surdez e ela nos causou forte 

impressão, abrindo nossa mente a um universo desconhecido de questões referentes às 

representações e discursos historicamente construídos sobre a surdez e os surdos, à dramática 

e emocionante história da educação dos surdos na Europa e nos Estados Unidos e ao 

extraordinário caráter linguístico das línguas de sinais.12  

Entendemos, assim como Assis Silva (2012) e Leite, T. (2004), que são, antes de tudo, categorias nativas, 
autodefinidas e assumidas por pessoas surdas e, por vezes, ouvintes, que, na condição de usuários da Libras, se 
veem como seus membros e produtores. Ao mesmo tempo, são também categorias elaboradas, reproduzidas e 
consolidadas no campo acadêmico por um conjunto de intelectuais, constituindo-se elementos de uma dada 
configuração discursiva que Assis Silva (2012) classificou de surdez como particularidade étnico-linguística. 
Durante nossa análise, mostraremos como essas categorias foram historicamente mobilizadas por membros do 
movimento social surdo, na sua interatuação com intelectuais, na construção de suas reivindicações de direitos 
linguísticos e sociais. 
12 As línguas de sinais são sistemas linguísticos que se apresentam na modalidade espaço-visual, pois “[...] a 
informação lingüística é recebida pelos olhos e produzida pelas mãos” (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 47-
48). Elas são naturais, pois, assim como as línguas orais, emergiram da necessidade natural dos seres humanos 
de poderem comunicar suas ações e pensamentos e exprimirem os seus sentimentos, refletindo assim “[...] a 
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Embora a variedade de temas interessantes abordados no livro, a descoberta da 

existência de um importante e dinâmico movimento social surdo nos Estados Unidos foi sem 

dúvida o que mais nos fisgou a atenção, pois pareceu-nos surpreendente que pessoas surdas, a 

despeito dos obstáculos colocados pela sua condição audiológica para a comunicação e 

integração em uma sociedade majoritariamente ouvinte, pudessem ser elas mesmas as 

protagonistas de acontecimentos extraordinários de ação coletiva por direitos. Nesse sentido, a 

descrição do protesto estudantil Deaf President Now – Reitor surdo já! – nos deu a medida da 

força do movimento social surdo norte-americano (SACKS, 1998). 

Esse protesto ocorreu no ano de 1988 na Universidade Gallaudet13, na cidade de 

Washington, nos Estados Unidos. Sacks (1998), que testemunhou boa parte dos 

acontecimentos, conta que, em um domingo pela manhã, no dia 6 de março de 1988, 

aproximadamente 500 alunos e ex-alunos concentraram-se na portaria principal do campus 

dessa universidade, onde aguardaram a decisão do corpo diretivo sobre a escolha do reitor. 

Essa universidade, nos seus mais de cem anos de existência, nunca havia tido um reitor surdo. 

Mas, dessa vez, a expectativa era que, afinal, o momento histórico para isso havia chegado, 

uma vez que, na reta final da seleção, dois dos três candidatos eram surdos. Além disso, a 

comunidade universitária já havia se manifestado publicamente a esse respeito. 

Dias antes da comunicação oficial do resultado da eleição do novo reitor, no dia 

primeiro de março, uma assembleia de quase três mil pessoas, a maior parte delas surda, entre 

alunos, ex-alunos, professores, intérpretes de sinais, havia compartilhado experiências, 

capacidade psicobiológica humana para a linguagem [...]” (QUADROS, 1997, p. 47). A diferença é que, no caso 
das pessoas surdas sinalizadoras, a realização da produção linguística não é estabelecida por meio dos canais 
oral-auditivos, mas por meio dos canais visoespaciais. Segundo Quadros e Karnopp (2004, p. 48), “As línguas de 
sinais [...] contêm os mesmos princípios subjacentes de construção que as línguas orais, no sentido de que têm 
um léxico, isto é, um conjunto de símbolos convencionais, e uma gramática [isto é] um sistema de regras que 
regem o uso desses símbolos.” Vale esclarecer ainda que as línguas de sinais não são universais, ou seja, elas são 
distintas entre si, com cada país apresentando a sua respectiva língua de sinais, que é independente das línguas 
faladas nos países onde são produzidas. Sobre o assunto, além das obras citadas, ver também: Ferreira Brito 
(1995), Felipe (2001), Capovilla e Raphael (2001), Albres e Xavier (2012). 
13 A Universidade Gallaudet é uma instituição privada de ensino superior que conta com recursos federais 
permanentes. Oferece cursos ministrados em língua de sinais americana (American Sign Language – ASL) para 
cerca de dois mil alunos, em sua maioria surdos, nos níveis de graduação e pós-graduação em diversas áreas do 
conhecimento, sobretudo ciências humanas. Ela originou-se da Instituição Colúmbia para a Educação de Surdo-
Mudos e Cegos (Columbia Institution for the Instruction of the Deaf and Dumb and Blind), fundada em 1857 e 
transformada em universidade em 1864, com o aval do Congresso dos Estados Unidos. O nome da instituição foi 
mudado para Gallaudet College em 1954 e, em 1986, para Gallaudet University (LANE, 1984; SACKS, 1998). 
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debatido vários temas e, acima de tudo, defendido coletivamente a reivindicação que o corpo 

diretivo escolhesse um dos dois candidatos surdos para ser o novo reitor. Para pressionar 

ainda mais os responsáveis pela escolha, um grupo de manifestantes, na noite de 5 de março, 

véspera da eleição, realizara inclusive “[...] uma vigília à luz de velas do lado de fora do 

prédio que alojava o corpo diretivo” (SACKS, 1998, p. 138).  

Apesar de todas essas demonstrações públicas, a única candidata ouvinte para reitor 

foi escolhida. Para piorar, na declaração pública do resultado da eleição, a presidente do corpo 

diretivo comentou: “[...] os surdos ainda não estão preparados para atuar no mundo ouvinte” 

(JANKOWSKI, 1997, p. 120, tradução nossa). Houve indignação, frustração e revolta, mas 

ocorreu, sobretudo, a ação coletiva de manifestantes surdos para reverter essa decisão.  

Segundo Sacks (1998), os ativistas surdos formaram imediatamente uma assembleia, 

em que quatro estudantes surdos destacaram-se no desempenho dos discursos em ASL, os 

quais eram traduzidos por intérpretes voluntários para a minoria ouvinte de jornalistas e 

apoiadores que não sabia essa língua. Todos os quatro eram filhos de pais surdos e usuários 

nativos da ASL e, como sublinha o autor, haviam crescido com boa autoestima, não se 

sentindo seres humanos incompletos ou inferiores em relação aos ouvintes por causa de sua 

particularidade linguística.  

As decisões que começaram a ser tomadas coletivamente naquela noite deram início a 

uma sequência imprevisível e marcante de acontecimentos que começou com a ocupação do 

campus pelos estudantes surdos na manhã seguinte, segunda-feira, dia 7 de março de 1988, 

quando eles se declararam em greve, e se desdobrou em diversas manifestações, nas quais os 

milhares de participantes utilizavam cartazes e buttons com mensagens de protesto e faziam 

discursos apaixonados em ASL (JANKOWSKI, 1997; SACKS, 1998). 

Esses dias de protesto duraram até o domingo, dia 13 de março, e foram extremamente 

significativos para os participantes (SHAPIRO, 1994; JANKOWSKI, 1997; SACKS 1998). 

Muitos deles, jovens universitários surdos, recordam-se desses acontecimentos como a “[...] a 

primeira atividade surda de direitos civis” (SHAPIRO, 1994, p. 77, tradução nossa) e “[...] um 

passo em direção à autodeterminação e, então, ao orgulho e empoderamento” (JANKOWSKI, 

1997, p. 130, tradução nossa).  

Nas assembleias, comícios e rodas de conversas que se multiplicavam pelo campus 

nos vários dias de ocupação pacífica, mulheres e homens surdos, estudantes, professores e 

funcionários da Gallaudet, ativistas surdos locais, nacionais e internacionais, puderam 
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aparecer e exercer a liberdade de agir entre iguais, revelando sua identidade pessoal surda, 

seus feitos, pelo discurso sinalizado. Desse modo, partilhavam experiências, pensavam juntos 

sobre o mundo e assuntos comuns, construindo quadros interpretativos para entender e 

explicar a sua realidade social, produzindo e experimentando novos códigos culturais. Sacks 

(1998, p. 143) assim descreve o clima desses dias de protesto: 

 
A própria multidão é ao mesmo tempo estranhamente silenciosa e ruidosa: a 
comunicação por sinais, os discursos na língua de sinais, são absolutamente 
silenciosos; mas vêm entremeados por aplausos singulares – um animado abanar de 
mãos por sobre a cabeça, acompanhado de estridentes vocalizações e gritos. 
Enquanto observo, um dos estudantes sobe o topo de uma coluna e começa a fazer 
sinais com muita expressividade e beleza. Não consigo entender coisa alguma do 
que ele está comunicando, mas sinto que é algo puro e arrebatado – todo o seu 
corpo, todo o seu sentimento parece fluir para os sinais que ele faz. Ouço 
murmurarem um nome – Tim Rarus – e percebo que aquele é um dos líderes 
estudantis, um dos Quatro. Sua plateia, visivelmente atenta a cada sinal, extasiada, 
irrompe em tumultuosos aplausos em intervalos.  

 

Ademais, a localização do campus da Gallaudet na capital dos Estados Unidos, onde 

ocorreram importantes passeatas, comícios e outras manifestações públicas do movimento dos 

direitos civis dos negros que reuniram milhares de pessoas nas décadas de 1950 e 1960, 

conferiu um simbolismo ainda maior aos protestos liderados pelos estudantes universitários 

surdos. Nesse ambiente de intenso ativismo político, esses estudantes organizavam as 

assembleias no campus, as passeatas, os comunicados para a mídia, que logo lhes deu suporte 

e visibilidade surpreendente.  

No dia 11 de março de 1988, sexta-feira, a reitora ouvinte que havia sido eleita há 

apenas seis dias renunciou. Os manifestantes organizaram então uma grande passeata com 

mais de 2.500 pessoas e estenderam uma enorme faixa exprimindo publicamente a sua 

posição: Nós ainda temos um sonho. No domingo, dia 13, o presidente do corpo diretivo 

renunciou e o novo presidente, agora uma pessoa surda, anunciou que o surdo Irving King 

Jordan havia sido selecionado como reitor da Gallaudet. O protesto dos estudantes atingira 

assim o seu objetivo. 

Passados vários anos, os surdos que participaram desses acontecimentos recordam-se de 

seus feitos com orgulho, como uma das jovens lideranças surdas, que deu início a muitas das 

ações coletivas e conta que essa experiência mostrou-lhe acima de tudo que “[...] se pode 
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agarrar a uma ideia com tanta força de argumento que ela se torna uma realidade” 

(JANKOWSKI, 1997, p. 131, tradução nossa). 

No livro Entre o passado e o futuro, a filósofa alemã Hannah Arendt (1972, p. 220) 

escreveu que o ser humano, enquanto ser que age, é “[...] um início e um iniciador [...]”, capaz 

de uma ação original, porém as “[...] possibilidades de que o amanhã seja como hoje são 

sempre esmagadoras”. Para superar o automatismo, o imobilismo, os homens precisam criar o 

novo, fazer emergir o inesperado, pois receberam “[...] o dúplice dom da liberdade e da ação 

[...]” para assim poder “[...] estabelecer uma realidade que lhes pertence de direito” 

(ARENDT, 1972, p. 220). Lendo as narrativas de ativistas surdos que se engajaram nesses 

acontecimentos de protesto na Gallaudet, percebemos que, quando, à luz da experiência, 

olhavam para trás e refletiam sobre o fizeram, eles demonstravam essa mesma crença na 

capacidade criadora humana. Nas palavras de uma jovem militante surda: “Foram precisos 

sete dias para criar o mundo, precisamos de sete dias para mudá-lo” (SACKS, 1998, p. 171).  

E no Brasil? Teria havido lideranças surdas capazes de fazer emergir o novo? Haveria 

surdos com trajetórias de militância tão significativas como as que vimos no movimento 

social surdo norte-americano? Em que medida se poderia falar de um movimento social surdo 

também no Brasil? A campanha pela aprovação da lei de Libras poderia ser considerada o 

novo, o inesperado, colocado em cena por esse movimento? Até que ponto essa lei poderia ser 

vista realmente como sendo uma conquista de ativistas surdos? Poderia, ao contrário, se tratar 

muito mais de uma concessão do Estado? Poderia ser essencialmente uma iniciativa de 

intelectuais ouvintes ligados à pesquisa científica sobre Libras e à educação de surdos?  

Motivados por esses interesses e perguntas que se acumulavam sem respostas, 

resolvemos formular e propor, no segundo semestre de 2009, um projeto de pesquisa para 

saber mais sobre o processo histórico de aprovação da lei de Libras e o papel nele exercido 

pelo ativismo político de pessoas surdas.  

Atualmente, após quase quatro anos de investigação, conseguimos ver com outros 

olhos a história dos surdos no nosso país, inclusive os acontecimentos daquele dia 3 de abril 

de 2002, em frente ao Congresso Nacional. Acreditamos que podemos entendê-los melhor 

hoje em dia e distinguir neles aquela extraordinária capacidade criadora dos seres humanos 

enaltecida no pensamento de Hannah Arendt (1972), bem como a força reivindicativa e 

transformadora da ação coletiva das pessoas surdas que tanto nos surpreendera nos relatos 
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acerca dos protestos de 1988 na Gallaudet e de outras ações coletivas protagonizadas por 

ativistas surdos em diversos países. 

 Desse modo, sabemos hoje que centenas de militantes surdos encontravam-se 

reunidos nesse dia 3 de abril de 2002 diante da cúpula côncava do Palácio do Congresso 

Nacional, onde fica o Senado Federal, enquanto milhares de surdos aguardavam ansiosamente 

o desfecho da votação do projeto de lei da Libras em diversas cidades e capitais brasileiras, 

nas diferentes regiões do país. Muitos deles, aliás, haviam destinado uma parte considerável 

de suas vidas, das energias físicas e mentais de sua juventude em prol da causa dos direitos 

surdos. Trata-se de homens e mulheres admiráveis que, durante a nossa pesquisa, pudemos 

conhecer e entrevistar, tais como: Ana Regina Campello e Souza, João Carlos Carreira Alves, 

Antônio Campos de Abreu e Nelson Pimenta de Castro, que foram algumas das lideranças 

surdas responsáveis pelas primeiras ações coletivas e manifestações públicas do movimento 

social surdo brasileiro. 

A espera pela aprovação da lei de Libras era grande porque, afinal de contas, foram 

quase seis anos de tramitação entre as duas casas do Congresso Nacional, desde que o projeto 

de lei nº 131 fora lido pela senadora Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT/RJ), 

no dia 13 de junho de 1996, no mesmo local onde os militantes surdos assistiram e 

aplaudiram anos depois a votação histórica no plenário do Senado. Nesse meio-tempo, 

sucederam-se manifestações, passeatas, abaixo-assinados, pressão corpo a corpo com 

parlamentares e uma profusão de leis municipais e estaduais de reconhecimento da Libras que 

receberam ampla divulgação nos meios de comunicação ligados ao movimento social surdo, 

como as publicações da Feneis e das associações locais e regionais de surdos.14 Como 

explicaremos no desenrolar desta tese, essas diversas ações coletivas foram concebidas, 

promovidas ou desencadeadas pela agência de militantes surdos e ouvintes que influenciaram 

decisivamente o desfecho celebrado no dia 3 de abril de 2002. 

Por mais que essa espera seja relembrada nos dias de hoje como demasiadamente 

longa pelos ativistas surdos que ansiosamente acompanharam as muitas idas e vindas entre as 

comissões parlamentares, esses seis anos de tramitação do projeto de lei da Libras, entre 1996 

14 Por exemplo, a Revista da Feneis, o mais importante desses veículos de comunicação, havia passado a 
publicar desde o ano de 1999 uma seção fixa intitulada Libras: como anda a regulamentação, pela qual 
mantinha os seus leitores a par do andamento do processo legislativo e alimentava as suas esperanças a respeito 
da aprovação dessa norma federal. 
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e 2002, representam tão somente um breve, não obstante importante intervalo na duração do 

próprio movimento social surdo brasileiro e da construção da demanda do reconhecimento 

dessa língua pelo Estado.  

Ademais, no seu sentido mais amplo, como um fenômeno social de longa duração, a 

historicidade das questões sociais, culturais e políticas envolvendo a produção e o uso da 

língua de sinais por pessoas surdas que são usuárias dessa língua é muito maior do que isso, e 

muito mais antiga, pois vem de muitas décadas. Ela exprime-se desde sempre entre a vontade 

e a necessidade de pessoas surdas poderem utilizar as mãos, as expressões faciais e corporais 

para comunicar pensamentos, ações e emoções, isto é, utilizar os canais visoespaciais – e não 

os oral-auditivos – para a emissão e recepção de um sistema linguístico. 

Normalmente, na maioria dos países, explica-se o surgimento das línguas de sinais 

principalmente a partir da criação de estabelecimentos para a educação de surdos, uma vez 

que o meio escolar – especialmente em regime de internato – teria viabilizado historicamente 

a reunião e a convivência cotidiana de crianças e de adolescentes surdos com outros surdos, o 

que possibilitou a “[...] emergência de redes de interação em língua sinalizada [...]” (LEITE, 

T., 2004, p. 24, grifo do autor), as quais serviram de fio condutor ao processo de constituição, 

padronização e difusão das línguas de sinais.  

No Brasil, o primeiro desses estabelecimentos começou a funcionar no dia primeiro de 

janeiro de 1856, quando foi fundado o Collegio Nacional para Surdos-Mudos de Ambos os 

Sexos, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil (ROCHA, 2010).15 O 

fundador desse estabelecimento foi o professor surdo francês E. Huet16, usuário fluente da 

antiga Língua de Sinais Francesa (LSF) e competente em datilologia ou soletração manual do 

alfabeto latino. Em 1857, esse estabelecimento foi transformado no Instituto Imperial para 

Surdos-Mudos de Ambos os Sexos, tendo tido desde então várias denominações e funcionado 

em diferentes endereços até estabelecer-se na atual sede, na Rua das Laranjeiras, no final do 

15 Rocha (2010) atesta que, até o ano de 1908, o dia primeiro de janeiro de 1856 era considerado a data de 
fundação do Instituto. Contudo, o decreto nº 6.892, de 19 de março de 1908, alterou a data de fundação para o 
dia da promulgação da Lei nº 939, de 26 de setembro de 1857, que previa a subvenção econômica do governo 
imperial de D. Pedro II ao Ines. Posteriormente, nos anos 1980, o dia 26 de setembro foi escolhido pelo 
movimento social surdo brasileiro como uma data comemorativa e marco das manifestações por direitos. Com 
esse sentido, a data foi transformada em Dia Nacional dos Surdos, reconhecido oficialmente pela Lei Federal nº 
11.796, de 29 de outubro de 2008. 
16 Apesar de exaustiva pesquisa documental, Rocha (2010), historiadora responsável pelo Acervo Histórico do 
Ines, não conseguiu esclarecer o primeiro nome de Huet, se Ernest ou Edouard. 
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século XIX. Em 1957, recebeu a denominação Instituto Nacional de Educação de Surdos 

(Ines), em vigor até hoje.  

No decorrer dos decênios seguintes, o Ines reuniu pessoas surdas provenientes de 

diferentes províncias brasileiras e os seus alunos – e também os ex-alunos que continuavam 

frequentando ou passavam a trabalhar na instituição – desenvolveram e combinaram os seus 

sinais caseiros com os sinais da antiga LSF e com a datilologia, configurando-se assim o 

cadinho onde se iniciou o desenvolvimento da Libras.17 Transformou-se assim o Ines em 

verdadeiro celeiro de produção, sistematização e padronização da Libras, além de ponto 

irradiador dessa língua para as demais comunidades de surdos no Brasil (MOURA, 2000; 

SOARES, 2005; ALBRES, 2005).18 Tarcísio Leite (2004, p. 25-26) explica bem esse 

processo: 

 
A hipótese mais provável é que [...] a língua de sinais que hoje conhecemos como 
LSB seja resultado de um processo de crioulização de um pidgin, ou língua de 
contato, emergido nas antigas escolas especiais, cujas fontes seriam: em primeiro 
lugar, o sistema sinalizado derivado da LSF [...]; em segundo lugar, os sinais 
caseiros próprios de cada aluno, trazidos de diferentes localidades do país; e, em 
terceiro lugar – o que ainda não se pode afirmar – alguma língua de sinais local já 
existente entre os surdos brasileiros antes mesmo da vinda de Huet. 

 

Apesar da centralidade do Ines, o processo de desenvolvimento da Libras ampliava-se 

e se complementava nas interações propiciadas e sustentadas em outros espaços ou situações 

de convivência entre surdos, como as outras escolas especiais, clubes, associações, igrejas, 

reuniões, comemorações e torneios esportivos frequentados por surdos sinalizadores. 

McCleary (2004, p. xxiii) sublinha a prática social das frequentes viagens de surdos de uma 

17 Essa influência do Ines no desenvolvimento da Libras é atestada também pelo fato de que esta instituição  
publicou em 1875 “[...] o primeiro documento a fazer algum tipo de descrição ou referência à Libras falada em 
séculos passados.” (DINIZ, 2010, p. 15). Trata-se da obra Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos, escrita e 
ilustrada pelo ex-aluno do Ines, Flausino José da Costa Gama, que trabalhava como professor repetidor nessa 
instituição. De acordo com Sofiato e Reily (2011, p. 632), essa publicação “[...] constitui-se basicamente de 382 
estampas, compostas por imagens referentes aos sinais que foram escolhidos para compor o léxico e, também 
pelos verbetes em Língua Portuguesa correspondentes ao significado desses mesmos sinais.” Para produzir a sua 
obra, que à época foi distribuída para várias localidades do país, Flausino Gama inspirou-se essencialmente em 
um dicionário da antiga LSF existente na biblioteca do Ines. A única edição original dessa publicação encontra-
se na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro e uma cópia em microfilmes está disponível no Acervo Histórico do 
Ines (ROCHA, 2010). 
18 As pesquisas linguísticas ainda não comprovaram ou refutaram a existência de uma língua de sinais anterior à 
segunda metade do século XIX, dando como certa apenas a existência, nas mais diversas localidades do país, de 
sinais caseiros criados pelas pessoas surdas em caráter normalmente individual com o objetivo de viabilizar a 
comunicação nas diversas instâncias da vida social, sobretudo no âmbito familiar. 
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cidade para outra para participação em comemorações das associações regionais de surdos, na 

medida em que elas viabilizavam a comunicação face a face entre surdos das várias regiões 

brasileiras, o que permitiu e originou uma determinada unificação linguística: “Mais do que 

uma festa de aniversário, essas celebrações são grandes ocasiões de troca e de unificação do 

maior patrimônio dos surdos brasileiros: Sua língua.”  

Esse processo se desenvolveu durantes várias décadas a despeito da falta de estímulo e 

dos empecilhos colocados pelas escolas especiais, do preconceito e das objeções 

disseminados na sociedade majoritária. O currículo do Ines, por exemplo, não previa espaços 

para o ensino, aprendizagem e desenvolvimento da comunicação em sinais e o seu uso pelos 

alunos ou entre alunos e professores e funcionários foi mais ou menos tolerado em diversos 

momentos da trajetória institucional. O objetivo principal da educação de surdos nessa 

instituição, nas suas primeiras décadas de funcionamento, era o desenvolvimento da língua 

oral e escrita, sendo que, para tanto, podia-se recorrer à datilologia e aos sinais. Os sinais 

tinham então função meramente facilitadora do aprendizado da língua oral e escrita e seu 

emprego era prescrito ou tolerado principalmente aos alunos vistos como incapazes de 

alcançar as metas oralistas. Por seu turno, as práticas pedagógicas oralistas incluíam aulas de 

vocalização e de leitura sobre lábios (MOURA, 2000; SOARES, 2005; ROCHA, 2007).  

Nos anos 1950, surgiu um maior número de escolas especiais para surdos no contexto 

sócio-histórico de preponderância das ideias e práticas da abordagem educacional oralista, 

quando se exacerbaram determinados aspectos da coerção e da violência simbólica a que 

estiveram submetidos os surdos usuários da língua sinalizada durante tanto tempo no nosso 

país. Em 1957, os gestores do Ines substituíram o termo surdo-mudo por surdo no nome da 

instituição, uma troca motivada por forte convicção ideológica, que representou um ponto 

culminante no processo de ascensão ao comando da instituição de uma geração de educadores 

e gestores que via como objetivo primordial da educação dos surdos libertá-los da mudez, isto 

é, fazê-los falar e ler os lábios do seu interlocutor. Para os seus proponentes, essa meta era 

grandiosa, resultaria na redenção dos surdos do seu isolamento social e atraso cognitivo e 

seria efetivamente alcançada com base na implantação de práticas modernas baseadas 

principalmente nos estudos, pesquisas e experiências desenvolvidos por instituições 

especializadas oralistas dos Estados Unidos, como a Volta Laboratory and Bureau, em 

Washington, o mais tradicional centro de informações internacionais sobre a educação oral do 
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surdo, que havia sido fundado por Alexander Graham Bell (1847-1922), um dos mais 

famosos defensores do oralismo da sua era.  

Essa aplicação de novas técnicas norte-americanas, sobretudo para o treinamento da 

percepção auditiva e articulação dos órgãos fonoarticulatórios, era associada ao uso de novos 

aparelhos de amplificação sonora, cada vez menores, com melhor percepção sonora e com 

mais autonomia de funcionamento. A onda de otimismo oralista era enorme e se mostrava na 

produção cultural da época. Fala era o nome da nova revista que passou a ser publicada pelo 

Ines; Qualquer mudo falará anunciava um cartaz afixado nos seus corredores (ROCHA, 

2007). Nas palavras da então diretora da instituição, evidencia-se a expressão da sua crença na 

oralização: “As crianças surdas serão muito mais felizes e alcançarão o nível das demais 

crianças, que no seio da sociedade vivem, quando nós lhes ensinarmos a falar e a 

compreender o que os outros dizem” (SOARES, 2005, p. 77).  

Todavia, a despeito da ideologia dos dirigentes e da maioria do corpo docente, no 

mundo da maioria dos alunos prevalecia o uso da língua de sinais nas interações sociais e nas 

construções dos significados das experiências vividas entre eles, com os ex-alunos, 

funcionários e professores que partilhavam essa forma de comunicação e expressão. Por isso, 

no ano de 1957, a diretoria do Ines, mais uma vez apostando nas possibilidades redentoras da 

oralização, deliberou pela proibição oficial da comunicação em sinais nas dependências do 

instituto, chegando ao extremismo de decretar medidas para impedir qualquer contato dos 

novos alunos com os veteranos ou ex-alunos usuários dessa língua sinalizada. Desenhou-se, 

na imaginação autoritária dos responsáveis pela educação daquelas crianças e adolescentes, 

uma espécie de cordão sanitário para impedir que os novatos fossem contaminados pelo 

conhecimento e prática dessa forma de comunicação e expressão. Escancarou-se assim o 

caráter impositivo e a violência simbólica do modo como se buscou nessa época implantar o 

oralismo no Ines.  

Contudo, muitos surdos perseveraram em continuar usando o modo de comunicação 

em sinais dentro do instituto. Foi uma fase de impressionante e comovente combate 

subterrâneo que se exprime nos relatos como o de uma ex-professora do Ines que recorda dos 

sinais “[...] sendo feitos por debaixo da própria roupa das crianças ou embaixo das carteiras 

escolares ou ainda em espaços em que não havia fiscalização” (RAMOS, 2004). A obstinação 

dessas crianças e adolescentes em manter viva essa forma de comunicação a despeito da 

vigilância das figuras de autoridade e das ameaças de sanções disciplinares encontra-se 

 

 



27 

 

preservada nas fotos e desenhos que os retratam sinalizando no cotidiano escolar nos anos em 

que os sinais estavam vedados. Desse modo, o Ines e as demais escolas especiais que 

passaram a ser criadas com o passar dos anos, a despeito da instauração de práticas oralistas, 

desempenhavam um papel paradoxal, pois continuavam servindo de celeiro ao 

desenvolvimento e disseminação da Libras, como bem pontua Leite, T. (2004, p. 25-26): 
 

Ao concentrar os surdos em escolas especiais por todo o país, o oralismo acabou por 
cultivar sementes que nunca pretendeu fazer florescer, uma vez que deu margem 
para que os surdos utilizassem a escola como um núcleo de agregação comunitária 
em que sua língua e cultura pudessem ser construídas e preservadas – mesmo que, se 
necessário, às escondidas.  

 

Nesse ano de 1957, o clima de otimismo em relação à oralização intensificou-se e 

ganhou escala nacional com a criação, pelo governo federal, da Campanha para a Educação 

do Surdo Brasileiro. A oralização tornou-se então meta oficial para todo o país, 

propagandeada explicitamente no Hino ao Surdo Brasileiro, escrito em 1961, justamente por 

um professor do Ines (apud ROCHA, 2007, p. 96):  

 
Em nossa Pátria queremos 
Dos surdos a redenção; 
Aos surdos todos levemos 
As luzes da Educação. 
Não mais o ensino antiquado 
Nos simples dedos da mão; 
Com um processo avançado, 
Salvemos nossos irmãos! 
Côro 
Oh! Felizes os que aprendem, 
Sem poderem mesmo ouvir; 
Com olhos a fala entendem, 
Na Esperança do Porvir! 
Os surdos podem falar: 
São, de certo, iguais a nós; 
Compreendem pelo olhar: 
Aos surdos não falta a Voz. 

 

Percebe-se que a comunicação em sinais, além de ser desqualificada como atrasada e 

simplista, era descrita como prejudicial aos surdos, algo pernicioso, do qual estes deveriam 

ser salvos por meio da oralização, de modo a poder alcançar a felicidade. Eis que a promessa 

da oralização nos anos 1950 implicava a superação da língua sinalizada na educação dos 

surdos. Como bem observa Leite, T. (2004, p. 26): “Não fosse a vitalidade da LSB durante 

esse longo período, a força com que a proibição da sinalização se impôs em todo o país 
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poderia perfeitamente ter como corolário o desaparecimento definitivo dessa língua no 

Brasil.” A negação da alteridade da pessoa surda era absoluta, pois se pretendia negar-lhes a 

possibilidade de usar canais que elas tinham para poder desenvolver a comunicação – as mãos 

e as expressões faciais e corporais –, impondo-lhes o uso compulsório dos canais oral-

auditivos. De acordo com a letra do hino, a condição que conferia ao surdo a igualdade 

perante os ouvintes era a aquisição da fala – a voz – e da leitura labial – o olhar.  

O fato é que, vivendo nesse ambiente de ufanismo oralista, quando os códigos 

culturais dominantes no sistema educacional e cultural eram produzidos e reproduzidos de 

modo abertamente contrários à forma de comunicação em sinais, quantas gerações sucessivas 

de surdos não tiveram de brigar em vários momentos e situações de sua vida unicamente para 

poderem se expressar e comunicar-se em sinais? Quantos deles, apesar de se sentirem 

insatisfeitos ou oprimidos na expressão de seus sentimentos e ideias, não permaneceram 

presos aos padrões culturais hegemônicos, conformados a eles? Quantos não estiveram 

sujeitos a essa mesma compressão nas décadas seguintes, enquanto o oralismo conservava-se 

como referencial dominante no ensino dos surdos?  

É certo que, se desejarmos, podemos recuar ainda mais no tempo histórico, ultrapassar 

as fronteiras do nosso país, retroceder a 1880, data fatídica na história canônica da surdez, e 

buscar os miasmas de proibições, interdições e restrições à língua de sinais oriundos do 

Congresso de Milão19, pois eles aqui projetaram os seus efeitos na passagem do século XIX 

ao XX, na educação formal de surdos brasileiros. Não encontraremos aí, mais uma vez, 

antigos ordenamentos institucionais banindo, constrangendo ou desestimulando o uso da 

língua de sinais?  

Portanto, do ponto de vista histórico, falar da historicidade inerente às questões 

sociais, culturais e políticas relacionadas à língua de sinais é falar da luta da pessoa surda para 

19 Mais conhecido simplesmente por Congresso de Milão, o Segundo Congresso Internacional de Educação de 
Surdos ocorreu entre os dias 6 e 10 de setembro de 1880 na cidade de Milão, na Itália. De acordo com Lane 
(1984), foi organizado por professores ouvintes de surdos e a maioria dos seus 164 participantes eram 
professores oralistas italianos e franceses. Apesar da resistência de representantes dos EUA e da Grã-Bretanha, 
que eram a minoria, incluindo o único congressista surdo, o norte-americano James Denison, foram aprovadas 
resoluções que estabeleciam a prioridade da fala sobre os sinais na educação dos alunos surdos e que, na prática, 
implicavam a supressão da língua de sinais nas escolas para surdos. Lane (1984, p. 394, tradução nossa) destaca 
as seguintes resoluções: “(1) O congresso, considerando a incontestável superioridade da fala sobre sinais, para 
reintegrar os surdos-mudos à vida social e dar-lhes maior habilidade de linguagem, declara que o método de 
articulação deve ter preferência sobre o de sinais na instrução e educação dos surdos-mudos; (2) Considerando 
que a utilização simultânea de sinais e de fala tem a desvantagem de prejudicar a fala, a leitura labial e a exatidão 
das ideias, o congresso declara que o método oral puro deve ser preferido.” 
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ter a liberdade de poder valer-se da única língua que ela pode adquirir naturalmente, na 

interação com outros usuários. Para muitas gerações de pessoas surdas, a importância dessa 

luta pode ser medida pelo fato de que as línguas de sinais continuaram sendo utilizadas e 

desenvolvidas pelas comunidades de pessoas surdas de diferentes países, apesar do 

preconceito e das censuras sob os mais diferentes pretextos a que estiveram sujeitas durante a 

maior parte de sua existência, inclusive, como acabamos de ver, em nosso país. 

Não podemos perder de vista essa historicidade da questão da língua de sinais, pois ela 

marca aquilo que, na luta de indivíduos surdos usuários da língua de sinais, diz respeito à 

defesa, à valorização e ao reconhecimento da sua língua natural. Só assim podemos tentar 

compreender as emoções despertadas pela lei de Libras, discernir o seu significado no 

desabafo do senhor surdo que proclamava, enfim, a sua liberdade, após a aprovação dessa 

norma jurídica.  

E se, desse modo, podemos dizer que a questão da língua de sinais em nosso país não 

se iniciou nos anos 1990, tampouco nos anos 1950, podemos igualmente afirmar que ela não 

se encerrou em 2002, um divisor de águas, sem dúvida, mas não o fim da luta pela língua de 

sinais no seu sentido mais amplo. Todavia, a tarefa de construir um objeto de pesquisa dentro 

de uma perspectiva histórica nos impôs a necessidade de estabelecermos balizas temporais 

específicas, as quais foram erguidas tendo por base principalmente as evidências encontradas 

durante a investigação.  

Desse modo, a análise dos dados coletados permitiu-nos reconstruir os contornos 

gerais da trajetória de um determinado movimento social surdo brasileiro que, como atestam 

as fontes escritas e orais, emergiu nos primórdios dos anos 1980, quando uma geração 

pioneira de ativistas surdos passou a reivindicar o direito de as pessoas surdas contarem com a 

provisão de intérpretes para poderem utilizar a sua forma de comunicação em sinais quando 

elas fossem atendidas por instituições públicas e privadas, nas mais diversas áreas, como 

saúde e justiça. Outra solicitação era que esse modo de comunicação fosse adotado na 

educação dos alunos surdos que dela necessitassem nas escolas especiais.  

No decorrer dos anos 1990, esse movimento por direitos ampliou-se, consolidou-se e 

redimensionou o foco da sua luta na direção de uma demanda que ensejou uma campanha 

específica cujos militantes mais engajados denominaram de oficialização da Libras, lema que 

consistia basicamente na aprovação de uma lei federal que reconhecesse oficialmente, em 

todo o território nacional, essa forma de comunicação e expressão visoespacial criada e 
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utilizada por surdos brasileiros. Essa campanha teve papel preponderante no processo que, em 

2002, resultou na lei de Libras. 

Portanto, a partir das informações que emergiram dos dados coletados durante o 

processo de pesquisa, estabelecemos a periodização 1980-2002 para este trabalho, embora 

cientes da historicidade de longa duração de processos que poderiam ser descritos como sendo 

de luta dos surdos pela língua de sinais.20 A definição desse recorte temporal deu-se pari 

passu à construção do objeto de pesquisa, para o qual foi fundamental o conceito de 

movimento social que adotamos, de cunho analítico e não empírico, conforme a teoria da ação 

coletiva do sociólogo italiano Alberto Melucci (1989b, 1996, 2001).  

Para o autor, movimento social é entendido como um determinado “[...] sistema de 

relações sociais [...]” e não uma entidade metafísica com “[...] unidade de consciência e ação 

[...]” (MELUCCI, 1989b, p. 56). Desse modo, entendemos que o sistema composto de 

relações sociais que constituiu o movimento social surdo brasileiro originou-se de uma rede 

de relações envolvendo simultaneamente diversos indivíduos, grupos e organizações.  

Esses diversos atores sociais, ao interagirem em dado ambiente sócio-histórico, 

criaram um campo de relacionamentos em que construíram e partilharam uma dada identidade 

coletiva, que evoluiu da afirmação do valor da comunicação em sinais para a integração das 

pessoas surdas na vida social como verdadeiros cidadãos à afirmação do estatuto de língua da 

língua de sinais e dos surdos como uma minoria linguística e cultural. Essa mudança capital 

no significado atribuído pelos atores sociais à língua de sinais e à surdez se deveu à própria 

jornada de conscientização pessoal de muitos militantes surdos e ao intercâmbio de 

conhecimentos e experiências destes com intelectuais, principalmente linguistas da língua de 

sinais e estudiosos da educação bilíngue para surdos. Foi essa identidade coletiva – de surdos 

usuários da Libras – que deu significado às ações coletivas do movimento. 

20 Vale dizer que essa periodização não implica qualquer tipo de desconsideração a ações anteriores ou 
posteriores em prol dos direitos das pessoas surdas correlacionados à língua de sinais. Há que se salientar o papel 
histórico das associações de surdos que remontam aos anos 1950, assim como o extraordinário crescimento das 
organizações de surdos, incluindo a própria Feneis, pós-lei de Libras, cujas atuações foram fundamentais para a 
regulamentação desta por meio do decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Mais recentemente, essas 
organizações têm funcionado como polos irradiadores de expressivas manifestações coletivas de ativistas surdos 
em defesa das escolas bilíngues para surdos, os quais se articularam, a partir do ano de 2011, no movimento 
Setembro Azul. No entanto, por mais relevantes que sejam esses processos, eles não foram abordados neste 
trabalho em decorrência das escolhas que tivemos que fazer durante o processo de pesquisa com base nos dados 
empíricos, na fundamentação teórico-metodológica e nas próprias circunstâncias objetivas da realização de uma 
pesquisa de pós-graduação. 
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 A construção dessa identidade coletiva também possibilitou que os membros do 

movimento produzissem quadros interpretativos e novos códigos culturais sobre a sua própria 

realidade social, desafiando e rompendo os limites existentes no campo dos sistemas cultural 

e educacional hegemônicos, cujos parâmetros rebaixavam os sujeitos surdos à condição de 

objetos de pena, assistência social ou tratamento médico, além de inferiorizarem e 

desqualificarem a sua língua de sinais por meios mais ou menos sutis. Isso quando não se 

estruturavam abertamente de modo contrário à sua existência, cerceando a sua utilização e 

ensino-aprendizagem, como nas diretrizes da Campanha para a Educação do Surdo 

Brasileiro e nas práticas vigentes nas mais diversas instituições escolares oralistas.  

Portanto, o movimento social surdo, que é objeto de análise deste trabalho, é um 

sistema de ação e não um personagem, e o principal objetivo da nossa pesquisa foi justamente 

tentar entender e explicar como e por que os membros desse movimento e seus aliados 

interagiram naquela que identificamos como a maior das suas lutas: a oficialização da Libras. 

Portanto, a perspectiva teórica melucciana permite conceituar a ação coletiva dos militantes 

surdos como um movimento social que: 

 
[...] legitima e une ações de diferentes projetos e organizações [...] não age como 
uma pessoa, nem como uma coisa unitária; aliás, não age de fato. Ao contrário, 
diferentes ativistas do projeto falam e agem em nome do movimento. Na perspectiva 
dos eventos coletivos separados, um movimento social oferece um horizonte de 
unificação e fortalecimento político [...] é um contexto altamente relevante para a 
ação coletiva. Este contexto negociado molda, ativa e une novas ações. 
(HYVÄRINEN, 1997, p. 20, grifos do autor, tradução nossa).  

 

Ainda que o movimento social surdo brasileiro seja anterior à Feneis e não se 

circunscreva a ela, essa organização, fundada por ativistas surdos na cidade do Rio de Janeiro 

em 1987 e desde então por eles comandada, ocupou um espaço significativo no nosso 

trabalho, por ter se configurado como uma espécie de polo irradiador de importantes ações 

coletivas do movimento. Desse modo, a Feneis pode ser considerada a principal e maior 

organização do movimento social, posição estratégica que mantém até os dias de hoje. 

Contudo, funcionando como um sistema composto de relações, o movimento incluiu também 

o agir coletivo de indivíduos vinculados a diferentes grupos e associações, filiados ou não a 

Feneis, tais como o Grêmio de Estudantes do Ines (Gines), o grupo de ativistas Surdos 

Venceremos e o Comitê Pró-Oficialização da Libras. Foi a sinergia da interação entre esses 

diversos atores sociais, mais do que a ação isolada de um deles, que desencadeou as 
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conquistas mais significativas do movimento. Desse modo, estamos diante de uma quantidade 

indefinida de indivíduos, grupos e organizações que promoveram diferentes tipos de ação 

coletiva, além de participarem da construção e definição partilhada de uma dada identidade 

coletiva e da produção de novos significados e códigos culturais a ela correlacionados.  

Convém aqui esclarecer que, apesar da adjetivação do movimento como surdo, 

pessoas ouvintes também fizeram parte dele. O campo de relacionamentos onde esse se 

constituiu foi, em larga medida, estruturado a partir da comunidade surda, uma das categorias 

nativas forjadas e afirmadas pelos participantes do movimento social. Segundo Karin Strobel 

(2008), militante e acadêmica surda, ex-presidente da Feneis, essa categoria inclui tanto 

pessoas surdas quanto ouvintes. Para ela, “[...] a comunidade surda de fato não é só de sujeitos 

surdos, há também sujeitos ouvintes – membros de família, intérpretes, professores, amigos e 

outros – que participam e compartilham os mesmos interesses em comum em uma 

determinada localização” (STROBEL, 2008, p. 29). 

Portanto, há muitos parentes de pessoas surdas, principalmente mães, irmãos e filhos, 

que se engajaram nesse movimento. Esse é o caso, por exemplo, de Emeli Leite, uma das 

entrevistadas deste trabalho, que, a partir da busca pela melhor educação para o seu filho 

surdo, construiu uma trajetória como professora do Ines, pesquisadora do ensino da Libras e 

se tornou uma das mais importantes e reconhecidas militantes do movimento social surdo, 

atuando decisivamente na campanha pela oficialização da Libras nos anos 1990. Muitos 

ouvintes, ao se tornarem fluentes nessa língua, desempenharam inclusive o importante papel 

de intérpretes dos ativistas surdos na interação com a sociedade ouvinte majoritária. Nessa 

condição, puderam participar ativamente da construção de significados e da produção cultural 

características do movimento, as quais eram essencialmente visoespaciais, baseadas na Libras. 

Como em qualquer outro movimento social, os atores sociais envolvidos não 

participaram nem do mesmo modo nem com a mesma intensidade, pois existe um contínuo de 

níveis de envolvimento entre os seus membros (OBERSCHALL, 1993; TARROW, 2009). O 

núcleo deste é constituído pelos seus líderes e ativistas, que são os participantes que destinam 

grande parte do seu tempo e energia ao planejamento e à execução das suas atividades. Eles 

corporificam e representam o movimento nas suas interações com o Estado, os aliados e os 

meios de comunicação. Por sua vez, os participantes esporádicos são aqueles que destinam 

uma parte de seu tempo às atividades conduzidas pelas lideranças e ativistas. Eles 
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normalmente envolvem-se apenas nas estratégias de protesto e reivindicações mais 

convencionais, como as passeatas e os abaixo-assinados (OBERSCHALL, 1993).  

Não obstante o fato de o movimento social surdo ter reunido membros surdos e 

ouvintes, constatamos ao longo da pesquisa que os seus principais líderes e a maioria dos seus 

ativistas e participantes esporádicos eram surdos. Por isso, ao longo deste texto, optamos por 

identificar a condição audiológica das lideranças e ativistas citados, incluindo aqueles que 

entrevistamos, sempre que avaliamos que essa informação fosse relevante à compreensão do 

significado dos fatos ou das ideias que estavam sendo apresentados.  

Apesar não ter sido ainda objeto de pesquisas históricas mais aprofundadas, a 

influência do movimento social surdo no processo que culminou na aprovação da lei de 

Libras tem sido apontada recorrentemente na literatura (MARTINS, 2005; MONTEIRO, 

2006; FERRAZ, 2009; MACHADO, 2009; THOMA; KLEIN, 2010; ASSIS SILVA, 2012). 

Para Felipe (2006, p. 42), “[...] a mobilização dos Surdos propiciou seu reconhecimento de 

cidadania pela sociedade e, para os Surdos o marco desse reconhecimento está na aprovação 

da Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002 [...]”. Segundo Quadros (2006, p. 142), o movimento 

surdo protagonizou essas ações de reconhecimento:  
 

Os movimentos sociais alavancados pelos surdos estabeleceram como uma de suas 
prioridades o reconhecimento da língua de sinais [...]. Foram várias as estratégias 
adotadas para tornar pública a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Entre elas, 
citamos os projetos-lei encaminhados em diferentes instâncias governamentais [...]. 
Instaurou-se em várias unidades da Federação a discussão sobre a “língua de sinais 
dos surdos”, determinando o reconhecimento, por meio da legislação, dessa língua 
como meio de comunicação legítimo dos surdos. Esse movimento foi bastante 
eficiente, pois gerou uma série de iniciativas para disseminar e transformar em lei a 
língua de sinais brasileira, culminando na lei federal 10.436, 24/04/2002, que a 
reconhece no país  

 

Como esperado, a descrição da oficialização da Libras como conquista política de um 

movimento social normalmente enfatiza o papel da Feneis: 

 
Ao longo dos últimos 20 anos, a FENEIS, representando os movimentos sociais 
surdos brasileiros, estabeleceu como meta o reconhecimento oficial da Língua 
Brasileira de Sinais. Esse processo culminou com a Lei 10.436, a chamada lei de 
Libras, regulamentada pelo Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que dispõe 
sobre a Língua Brasileira de Sinais (QUADROS; CERNY; PEREIRA, 2008, p. 35). 

 

Essa conquista também pode ser vista como uma ação mais descentralizada levada a 

cabo pelas comunidades surdas e não por uma organização em particular, como na 
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interpretação de Strobel (2008, p. 34): “[...] muitas comunidades surdas brasileiras se 

reuniram e elaboraram esta lei e com isso foi oficializada a Lei da LIBRAS nº 10.436, de 24 

de abril de 2002 que beneficia ao povo surdo brasileiro”. Já Monteiro (2006, p. 293) inclui, ao 

lado dos surdos, os intérpretes de Libras, quando se refere a “[...] movimentos dos Surdos e 

dos intérpretes de LIBRAS [...] e o reconhecimento da LIBRAS [...]”.21 

Em análise mais recente, Assis Silva (2012, p. 27) explica a lei de Libras como o “[...] 

coroamento de um processo bastante complexo que envolveu diversos saberes e agentes que 

configuraram a surdez em termos de particularidade étnico-linguística.” O autor ressalta que, 

no seu aspecto legislativo, esse processo iniciou-se em 1996, com a apresentação do projeto 

de lei da senadora Benedita da Silva do PT-RJ. Para Assis Silva (2012, p. 27), tal projeto: 

 
[...] é expressão da demanda de um movimento social liderado em grande medida 
pela Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos (Feneis), com sede na 
cidade do Rio de Janeiro, entre outras associações de surdos, e conta com o apoio de 
intelectuais que têm fomentado há algumas décadas a afirmação do estatuto de 
língua natural dessa língua no Brasil.  

 

A influência dos intelectuais nesse processo, um dos pontos altos da análise de Assis 

Silva (2012), aparece ainda no trabalho de Valiante (2009, p. 65), que estabelece a relação 

entre os estudos científicos e o desenvolvimento das comunidades surdas brasileiras para a 

legalização das línguas de sinais, tanto no Brasil quanto em outros países: 

 
A elaboração de leis e decretos é reflexo de estudos científicos e do fortalecimento 
das comunidades surdas no Brasil e no mundo. Um exemplo disso é que as 
comunidades surdas no Brasil e no mundo todo passaram a cobrar dos órgãos 
governamentais o reconhecimento e a oficialização das Línguas de Sinais.  

 

Por sua vez, Machado (2009, p. 136-137) reconhece que, além da ação coletiva do 

movimento social, a contribuição de intelectuais, tanto ouvintes quanto surdos, teria sido 

decisiva ao processo legislativo da lei de Libras:  

21 Cabe aqui reconhecer que a agência dos intérpretes foi, indubitavelmente, de grande importância na 
constituição do movimento social surdo e nos seus desdobramentos posteriores. É o que se depreende das 
conversas com informantes, observações dos entrevistados, menções que despontam nos documentos e na 
literatura. Todavia, pelas circunstâncias do próprio processo de pesquisa (sobretudo seus limites temporais), 
optamos, nesta tese, por priorizar a pesquisa e a análise da ação coletiva dos militantes surdos e a sua interação 
principalmente com os intelectuais, deixando em segundo plano o papel exercido pelos intérpretes, os quais, 
contudo, merecem ser o objeto de novas pesquisas que deem conta de dimensionar sua contribuição ao processo 
de normatização jurídica da Libras. 
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Vale, entretanto, chamar atenção para o fato de que a elaboração da Lei e do Decreto 
teve, conjugada aos movimentos surdos, uma série de contribuições de 
pesquisadores surdos e ouvintes, como, por exemplo, a produção na área dos 
Estudos Surdos na Educação voltada à perspectiva culturalista, e os estudos na área 
de Lingüística direcionados à temática da Língua de Sinais e voltados à educação 
bilíngüe em Lingüística Aplicada [...]. 

 

Como bem apontado por esses autores, essa influência de vários intelectuais, como 

aliados do movimento social surdo e, por vezes, fazendo parte do próprio movimento, é um 

dado importante, corroborado pelas fontes pesquisadas, e que, por isso, mereceu destaque em 

nossa análise. As múltiplas interações desses intelectuais com os militantes surdos 

conformaram em grande parte a construção do discurso utilizado por esses acerca do estatuto 

linguístico da Libras e sobre os surdos como minoria linguística e cultural que, com o passar 

dos anos, se tornou hegemônico entre os membros do movimento social. Portanto, a 

conjugação de ativistas surdos e intelectuais, entre outros efeitos, impulsionou e contribuiu 

para a definição de novos sentidos e quadros interpretativos no interior do movimento.  

Por intelectuais22, entendemos principalmente os pesquisadores, professores e 

especialistas das universidades, centros, grupos e laboratórios de pesquisa das universidades 

públicas e particulares brasileiras, os quais, à época dos acontecimentos estudados, 

desenvolviam pesquisas, estudos, cursos ou atendimentos junto aos ou sobre os surdos 

relacionados a Libras, à educação dos surdos e à surdez. Provenientes de diferentes áreas do 

conhecimento – mas principalmente da Linguística, Fonoaudiologia e Pedagogia –, esses 

intelectuais promoveram e/ou participaram de projetos de pesquisa, publicações, produções 

técnicas, cursos e eventos científicos que envolveram a discussão de temas como a natureza e 

as características das línguas de sinais, o modelo socioantropológico da surdez, a educação 

bilíngue do aluno surdo, os direitos dos surdos, a cultura surda e a identidade surda.  

Além de publicar e discutir seus próprios estudos e resultados de pesquisas, vários 

desses intelectuais divulgaram conhecimentos e informações sobre esses temas adquiridos em 

cursos e congressos no exterior ou por meio da leitura da bibliografia internacional. Parte 

desses intelectuais é composta de usuários nativos ou que aprenderam Libras – alguns deles 

22 Nesta pesquisa, não é nossa preocupação discutir o conceito de intelectual ou questões referentes à 
problemática da sua função social, que envolve temas como a relação dos intelectuais com o sistema político e o 
Estado. Portanto, nos baseamos em uma definição mais concisa em que os intelectuais são identificados como: 
“[...] categoria ou classe social particular, que se distingue pela instrução e pela competência, científica, técnica 
ou administrativa, superior à média, e que compreende aqueles que exercem atividades ou profissões 
especializadas” (BOBBIO; NICOLA; PASQUINO, 2004, p. 637). 
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tornaram-se inclusive usuários fluentes – e especializou-se na sua descrição linguística e no 

seu processo de ensino-aprendizagem. Eles exerceram assim um papel decisivo para a 

sistematização e o registro gráfico e descritivo dos sinais dessa língua (FERREIRA BRITO, 

1995; QUADROS, 1997; QUADROS; KARNOPP, 2004), inclusive por meio da produção de 

materiais didáticos para o seu ensino (FELIPE, 2001) e da publicação do Dicionário 

Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira (CAPOVILLA; RAPHAEL, 

2001). 

Na condição de especialistas em suas respectivas áreas, muitos desses intelectuais 

participaram da discussão de políticas governamentais, atuando junto a órgãos públicos, 

principalmente na área de educação e de direitos das pessoas com deficiência. Desse modo, 

agiram em reuniões, comissões, assessorias e trabalharam na elaboração de pareceres 

técnicos. Esse tipo de atuação permite que esse grupo de intelectuais seja inclusive 

considerado uma comunidade epistêmica, no sentido definido por Hass (1992) de uma rede de 

especialistas que conforma as discussões das questões de uma determinada área, subsidiando 

as demandas dos movimentos sociais e influenciando a proposição e formulação de políticas 

públicas. 

 Segundo os dados da nossa pesquisa, o grau de interação desses intelectuais com os 

militantes surdos era variável. Ao lado de contatos mais esporádicos, ligados a atividades 

acadêmicas específicas, muitos deles nutriram laços de amizade com importantes ativistas 

surdos e mantiveram contatos regulares com organizações do movimento, principalmente com 

a Feneis, onde alguns deles passaram, inclusive, a desempenhar atividades de pesquisa e 

docência ligadas a Libras. Esse grupo de intelectuais era formado basicamente por ouvintes na 

década de 1980, mas, com o passar dos anos, a proporção de estudantes surdos que se formou 

na academia e passou a desenvolver pesquisas de pós-graduação nas diversas áreas 

relacionadas à língua de sinais e à educação de surdos aumentou significativamente, 

principalmente na região Sul, constituindo-se um grupo influente e engajado nas causas dos 

surdos usuários de Libras que transitava entre as duas posições sociais, tanto militante do 

movimento social quando intelectual.23 

23 Thoma e Klein (2010) afirmam que, proporcionalmente, existem mais escolas específicas para surdos no Rio 
Grande do Sul do que em outros estados brasileiros e que as universidades com mais acadêmicos surdos situam-
se nas cidades que têm esse tipo de escola. Para as autoras, existe, por conseguinte, uma relação entre a 
existência de escolas de surdos e a maior escolarização dos surdos, o que gera, nessas localidades, implicações 
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Os dados pesquisados mostram que as ações coletivas dos ativistas surdos tiveram 

aliados preciosos não só entre os intelectuais, como também entre os agentes públicos, ou 

seja, os indivíduos que lidavam diretamente com as questões envolvendo a Libras e os 

direitos dos surdos enquanto ocupavam cargos públicos, efetivos ou em comissionamento, 

desempenhando funções técnicas nos órgãos e nas instituições estatais. Essa categoria, da 

forma como a delimitamos, abrange ainda as autoridades públicas eleitas (especialmente, 

parlamentares) ou indicadas (por exemplo, ministros e secretários de Estado) pelo governo e 

os seus respectivos assessores que participaram principalmente do trâmite da lei de Libras. 

Muitos desses agentes formavam os quadros técnicos, principalmente da 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde) e da 

Secretaria de Educação Especial (Seesp) do Ministério da Educação (MEC), que trabalharam 

na discussão, planejamento e implantação de políticas públicas correlacionadas aos surdos. A 

esse propósito, interagiam com ativistas surdos, representantes de organizações e especialistas 

das diferentes áreas, com os quais conviveram em reuniões, comissões, cursos e produção de 

materiais com orientações técnicas. Eles assim agiram, muitas vezes, como indutores e 

facilitadores de transformações em relação ao estatuto social da língua de sinais, 

principalmente quando conferiram um novo papel para a Libras na elaboração de novas 

orientações para a educação de surdos a partir da década de 1990.  

Evidentemente, as interatuações entre os diversos atores sociais que fizeram parte do 

processo histórico analisado não ocorreram fora do espaço e do tempo. Os dados coletados e 

analisados mostram que os membros do movimento social surdo interagiram com uma dada 

estrutura de oportunidades políticas que se configurou de modo favorável à mobilização de 

suas ações coletivas (TARROW, 2009). Desse modo, podemos dizer que o desenvolvimento 

desse movimento beneficiou-se de recursos materiais e simbólicos disponibilizados pelo 

Estado brasileiro, como detalharemos no desenvolvimento da tese. Todavia, convém 

esclarecer desde já que essa relação se desenvolveu nos dois sentidos: Estado-movimento, 

assim como movimento-Estado, ou seja, o movimento recebeu apoio e influência de 

sociais e políticas importantes na “[...] maior articulação da comunidade surda e do movimento de lutas por seus 
direitos linguísticos e educacionais” (THOMA; KLEIN, 2010, p. 116). 
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instâncias e órgãos estatais e, ao mesmo tempo, influenciou e demandou medidas e iniciativas 

destes. 

Em termos temporais, o ambiente sócio-histórico no qual essas relações se 

estruturaram e se desenvolveram foi assinalado por processos sociais mais amplos que o 

conformaram, tais como a redemocratização política brasileira e o movimento pelos direitos 

das pessoas com deficiência nos anos 1980 e a construção discursiva da surdez como 

particularidade étnico-linguística, que se consolidou nos anos 1990 (MOURA; LODI; 

PEREIRA, 1993; SOUZA, 1998; MOURA, 2000; JANNUZZI, 2004; CRESPO, 2009; ASSIS 

SILVA, 2012). 

Evidentemente, a exposição de um processo histórico que se desenrolou por mais de 

duas décadas, que incluiu diversos atores sociais e ações coletivas que se sobrepuseram e 

aconteceram em diferentes partes do país, foi uma tarefa bastante difícil. Procuramos, 

contudo, organizar a apresentação do trabalho de modo que o processo de pesquisa e os seus 

resultados ficassem os mais claros possíveis. 

O primeiro capítulo desta tese é dedicado aos procedimentos metodológicos 

desenhados e aplicados durante a realização do processo de pesquisa. Procuramos esclarecer, 

na medida do possível, uma investigação dinâmica, intricada, com idas e vindas, tão 

característica dos processos qualitativos de pesquisa, sobretudo aqueles que envolvem 

entrevistas com os atores sociais. 

No segundo capítulo, discorremos acerca da fundamentação teórica que embasou a 

construção do objeto da pesquisa e a própria definição dos rumos e sentidos assumidos. Trata-

se, fundamentalmente, de uma exposição e discussão da teoria da ação coletiva de Alberto 

Melucci, procurando explicar em que medida ela contribuiu para nortear nossa investigação. 

Além da teoria melucciana, outros aportes teóricos são esclarecidos. Importa dizer que essa 

apresentação teórica contém elementos dos resultados da pesquisa bibliográfica e da pesquisa 

empírica, na medida em que estabelecemos, na discussão da teoria, interfaces com o 

fenômeno social estudado. Portanto, a redação desse capítulo teórico não foi apartada do 

processo de pesquisa como um todo. Assim, o leitor já encontrará nele evidências e 

considerações que serão mais bem desenvolvidas nos capítulos seguintes. 

O terceiro capítulo, por sua vez, é dedicado à história da emergência do movimento 

social surdo a partir do contexto sócio-histórico de desenvolvimento do movimento das 

pessoas com deficiência, que se localiza historicamente na passagem dos anos 1970 para os 
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anos 1980. Para tanto, apresentamos uma reconstrução histórica do processo de constituição e 

desenvolvimento de um complexo fenômeno social que descrevemos como movimento social 

surdo com base na análise de diversas fontes documentais (escritas e orais) e estudo da 

literatura sobre o tema.  

No quarto capítulo, apresentamos e explicamos o processo de afirmação e 

consolidação do movimento social surdo com foco na campanha pela oficialização da Libras. 

Contextualizamos as primeiras demonstrações públicas do movimento, suas ideias, seus 

objetivos e as estratégias de arregimentação de participantes. Destacamos a atuação da 

primeira geração de lideranças surdas na criação da Feneis e o modo como esta organização 

estruturou-se como polo irradiador das ações coletivas do movimento. Outro tema 

desenvolvido é a relação entre os ativistas surdos e os intelectuais, que influenciou, com o 

passar dos anos, a preponderância entre os membros do movimento do discurso da surdez 

como particularidade étnico-linguística. Convém destacar que, na construção desse capítulo, 

utilizamos fontes primárias importantes, como a documentação escrita da Feneis, assim como 

produzimos documentos inéditos por meio da realização de entrevistas com lideranças surdas 

pioneiras, intelectuais e agentes públicos envolvidos nesse processo. 

No quinto e último capítulo da tese, apresentamos a análise do processo legislativo da 

lei de Libras entre as duas casas legislativas com base principalmente na documentação 

escrita existente no Arquivo do Senado e nos órgãos de imprensa de ambas as casas.  

Finalmente, esperamos nas considerações finais evidenciar os aspectos mais relevantes 

do processo histórico analisado, de modo a aclarar as ações coletivas descritas nos capítulos 

anteriores, apontando sua relevância para compreendermos a história da oficialização da 

Libras. 
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1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Os que se dedicaram às ciências foram ou empíricos ou 
dogmáticos. Os empíricos, à maneira das formigas, 
acumulam e usam as provisões; os racionalistas, à maneira 
das aranhas, de si mesmos extraem o que lhes serve para a 
teia. A abelha representa a posição intermediária: recolhe a 
matéria-prima das flores do jardim e do campo e com seus 
próprios recursos a transforma e digere.  

Francis Bacon24  

 

O processo de pesquisa cujos resultados são apresentados na presente tese foi 

conduzido a partir de pressupostos e de práticas da metodologia qualitativa (PATTON, 1990; 

LAVILLE; DIONNE, 1999; MAY, 2004; DENZIN; LINCOLN, 2006; MINAYO, 2010). 

Minayo (2010, p. 16) considera a metodologia o “[...] caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade [...]”.  Ela explica que as metodologias quantitativa e 

qualitativa são os principais paradigmas nas pesquisas em ciências sociais e pressupõem 

concepções ontológicas – ou seja, formas de entender a realidade social – e concepções 

epistemológicas, quer dizer, formas de entender a relação entre o pesquisador e o objeto de 

pesquisa, completamente distintas. A primeira, de caráter objetivista e positivista; a segunda, 

de caráter construtivista e subjetivista (MINAYO, 2010). Segundo a autora, a metodologia 

qualitativa é precisamente aquela em que o pesquisador prioriza a interpretação e a explicação 

de fenômenos sociais ocorridos em um nível da realidade que não pode ser mensurado 

quantitativamente, pois inclui o “[...] mundo dos significados das ações e relações humanas, 

um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 2010, 

p. 22).  

Para que o pesquisador qualitativo possa apreender esse lado mais subjetivo presente 

na construção dos processos sociais, ele precisa recorrer a um conjunto de técnicas que 

possibilite a coleta e a agregação de uma variedade de dados, sublinhando-se aqueles que 

exprimem o ponto de vista dos atores sociais acerca das situações estudadas (PATTON, 1990; 

MINAYO, 2010). Os diversos dados qualitativos levantados pelo pesquisador são 

24 Novum Organum, 1620, ou Verdadeiras Indicações Acerca da Interpretação da Natureza. Tradução e notas de 
José Aluysio Reis de Andrade. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 63. (Coleção Os Pensadores). 
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interpretados como representações da realidade social e não existe a preocupação com a sua 

representatividade estatística, na medida em que se considera que o fenômeno social em 

estudo, devido à sua complexidade, não tende à quantificação. Desse modo, como bem 

explicam Denzin e Lincoln (2006, p. 23, grifos do autor): 

 
A palavra qualitativa implica uma ênfase sobre as qualidades das entidades e sobre 
os processos e os significados que não são examinados ou medidos 
experimentalmente (se é que são medidos de alguma forma) em termos de 
quantidade, volume, intensidade ou frequência. Os pesquisadores qualitativos 
ressaltam a natureza socialmente construída da realidade, a íntima relação entre o 
pesquisador e o que é estudado, e as limitações situacionais que influenciam a 
investigação. Esses pesquisadores enfatizam a natureza repleta de valores da 
investigação. Buscam soluções para as questões que realçam o modo como a 
experiência social é criada e adquire significado. 

 

Nessa perspectiva, a pesquisa qualitativa visa compreender e explicar os fenômenos 

sociais nos seus “[...] cenários naturais [...] em termos de significado que as pessoas a eles 

conferem” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). Ela parte da premissa de que os atores sociais 

constroem significados sobre as suas ações ao interagirem entre si e com a realidade social e 

preocupa-se ainda em entender como um determinado contexto sócio-histórico influencia os 

processos de construção e de atribuição de significados, ou seja, como os fatores macro 

afetam o plano micro das interações sociais. De tal modo, as investigações qualitativas são: 

 
[...] entendidas como aquelas capazes de incorporar a questão do SIGNIFICADO e 
da INTENCIONALIDADE como inerentes aos atos, às relações e às estruturas 
sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 
transformação, como construções humanas significativas (MINAYO, 2010, p. 22-
23, grifos do autor). 

 

Tais pressupostos da pesquisa qualitativa coadunavam-se perfeitamente com o nosso 

objetivo de estudar o processo histórico que culminou na aprovação da lei de Libras, 

incluindo o ponto de vista dos atores sociais que produziram as ações coletivas de 

reivindicação para a oficialização dessa língua no nosso país, notadamente a agência das 

pessoas surdas. Por isso, escolhemos fazer a nossa investigação a partir da abordagem 

qualitativa, sendo que essa opção afirmou-se cada vez mais à medida que o referencial teórico 

foi sendo definido. Isso porque a teoria da ação coletiva elaborada pelo sociólogo italiano 

Alberto Melucci (1996, 2001), a partir da qual tentamos compreender e explicar o movimento 

social surdo brasileiro, enfatiza justamente a necessidade de a análise dos movimentos sociais 

 

 



42 

 

contemporâneos levar em consideração a coleta e a interpretação de dados que possibilitem 

elucidar os aspectos subjetivos ligados às interações e às produções culturais partilhadas entre 

os membros das redes de relações sociais que compõem esses movimentos. Desse modo, a 

abordagem qualitativa mostrava-se coerente tanto com o objeto da nossa investigação quanto 

com a sua fundamentação teórica, sendo a busca dessa coerência teórico-metodológica uma 

das principais exigências apontadas pela literatura para o bom desenvolvimento da pesquisa 

social (MAY, 2004). 

Uma das características fundamentais da abordagem qualitativa é que o pesquisador é 

o instrumento principal de recolha e geração de dados (PATTON, 1990). Para Denzin e 

Lincoln (2006), a atividade do pesquisador qualitativo pode ser comparada a de um bricoleur, 

ou seja, o artesão talentoso e experiente que lança mão da criatividade e sabedoria adquiridas 

com a expertise profissional para combinar, às vezes de forma improvisada, um conjunto de 

instrumentos, recursos e materiais nas suas produções.  

Nesse sentido, o pesquisador qualitativo deve ser capaz de empregar com habilidade 

uma profusão de diferentes estratégias e técnicas para coletar e interpretar uma variedade de 

dados qualitativos sobre o fenômeno estudado, na medida em que não “[...] se pode privilegiar 

nenhum método ou nenhuma prática específicos em relação a qualquer outro método ou 

prática” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 21). Assim sendo: 

 
Como bricoleur ou confeccionador de colchas, o pesquisador qualitativo utiliza as 
ferramentas estéticas e materiais do seu ofício, empregando efetivamente quaisquer 
estratégias, métodos ou materiais empíricos que estejam ao seu alcance [...] 
Havendo a necessidade de que novas ferramentas ou técnicas sejam inventadas ou 
reunidas, assim o pesquisador o fará. (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 18, grifo dos 
autores). 

 

Ainda de acordo com Denzin e Lincoln (2006, p. 19), essa “[...] combinação de uma 

multiplicidade de práticas metodológicas, materiais empíricos, perspectivas e observadores 

em um único estudo é como uma estratégia que acrescenta rigor, fôlego, complexidade, 

riqueza e profundidade a qualquer investigação”. Os autores esclarecem ainda que o 

pressuposto epistemológico subjacente ao uso concomitante de vários procedimentos 

metodológicos é o de que “[...] cada prática garante uma visibilidade diferente ao mundo” 

(DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). Por isso, quando o pesquisador agrega e utiliza 

interpretações derivadas do uso de várias práticas, é como se buscasse um meio para assegurar 
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mais de uma perspectiva de representação sobre o fenômeno em estudo com o propósito de 

entender a sua complexidade para compreendê-lo com mais profundidade. 

A flexibilidade e imprevisibilidade na condução da pesquisa são outras marcas da 

abordagem qualitativa. As técnicas empregadas para recolha e uso dos dados qualitativos não 

são todas delimitadas de antemão. O pesquisador qualitativo precisa de inventividade e 

imaginação semelhantes a um “[...] improvisador no jazz [...]” (DENZIN; LINCOLN, 2006, 

p. 19) para desenhar e explorar novas formas de obter e interpretar informações no decorrer 

do processo investigativo. Ele pode ampliar assim o alcance e a profundidade dos seus 

resultados a partir da maneira como maneja as práticas disponíveis em cada etapa do 

andamento da pesquisa (DENZIN; LINCOLN, 2006). 

A variedade de técnicas e a flexibilidade na sua utilização para a obtenção de dados 

qualitativos estiveram presentes no desenrolar do nosso processo de pesquisa. Ademais, a 

condução da investigação foi condicionada pelas circunstâncias do campo empírico em 

termos principalmente do acesso a fontes escritas e orais, além da disponibilidade de recursos. 

De modo geral, as principais técnicas de coleta de dados25 empregadas foram as seguintes: (a) 

pesquisa bibliográfica; (b) pesquisa documental; e (c) entrevistas. 

De acordo com Gil (2006, p. 44), a pesquisa bibliográfica “[...] é desenvolvida a partir 

de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Seu 

propósito principal é propiciar ao pesquisador informações confiáveis sobre um determinado 

campo de estudos e o modo como este tem sido explorado por pesquisadores de diferentes 

áreas do conhecimento, revelando os temas, os dados utilizados, o alcance micro ou macro da 

investigação, as ferramentas metodológicas e o enquadramento teórico das análises 

desenvolvidas.  

Para May (2004), a força da pesquisa social reside em grande medida na sua 

capacidade de oferecer respostas convincentes a questões que ainda não tenham sido 

estudadas ou cujas explicações não sejam mais consideradas suficientes pela comunidade 

científica devido a mudanças significativas dos fenômenos ou processos estudados, ao 

aparecimento de novas abordagens teórico-metodológicas, à disponibilização de novas fontes 

25 Fundamentais ao desenvolvimento de qualquer tipo de pesquisa, “[...] os dados são esclarecimentos, 
informações sobre uma situação, um fenômeno, um acontecimento [...]” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 132). 
Ao contrário do que o termo dado sugere, ele “[...] designa, na verdade, algo [...] que não é evidente, mas que é 
preciso procurar com o auxílio de técnicas e de instrumentos, busca que demanda esforços e precauções” 
(LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 132). 
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documentais e assim por diante. A pesquisa bibliográfica, ao situar o pesquisador em um dado 

campo de estudo, provê elementos justamente para ele embasar a construção do objeto de 

pesquisa, orientar o foco da sua investigação e conferir legitimidade às suas conclusões, 

evitando que ele corra o risco de apresentar informações ou resultados já publicados como se 

fossem achados empíricos ou interpretações originais (MAY, 2004; GIL, 2006).  

Apesar de a pesquisa bibliográfica ter sido realizada já na fase inicial da investigação, 

ela não foi tratada como uma etapa estanque dentro do processo de pesquisa. Frequentemente, 

questões e indicações que surgiram na investigação empírica ensejaram novas buscas de 

referências bibliográficas sobre situações ou variáveis não contempladas nos levantamentos 

anteriores. Além disso, a leitura do material bibliográfico e da base documental remeteu 

constantemente a títulos de interesse para a análise dos dados disponíveis conforme se 

aprofundava a compreensão do fenômeno estudado. Ao mesmo tempo, outros pesquisadores 

publicaram os resultados de suas análises ao longo do período em que desenvolvíamos a 

nossa tese, levando-nos a novos momentos de trabalho com a literatura. Isso fez da pesquisa 

bibliográfica um processo contínuo e pari passu com as outras ações de investigação. De 

forma geral, podemos dizer que essa pesquisa desdobrou-se em três frentes simultâneas: (a) 

artigos científicos; (b) livros; e (c) teses e dissertações. 

A pesquisa de artigos de periódicos científicos foi realizada principalmente nas bases 

de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e da Journal Storage: The 

Scholarly Journal Archive (JSTOR). A SciELO é uma biblioteca eletrônica financiada pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) que disponibiliza 

gratuitamente o acesso ao conteúdo de um conjunto selecionado de mais de 800 periódicos 

científicos brasileiros e latino-americanos. O sistema JSTOR de arquivamento eletrônico de 

periódicos científicos agrega mais de 1.200 títulos em língua inglesa, a maioria de editoras 

dos Estados Unidos.  O acesso aos artigos completos do JSTOR não é aberto e só pode ser 

feito a partir de assinatura ou por meio de computadores das bibliotecas de instituições 

licenciadas, como a USP. Tanto na SciELO quanto na JSTOR, utilizamos os seguintes 

descritores nas ferramentas de busca, os quais foram igualmente empregados nas demais 

frentes da pesquisa bibliográfica: surdo, surdez, história dos surdos, direito dos surdos, 

movimento surdo, língua de sinais, língua brasileira de sinais, Libras, deficiência auditiva, 

deficientes auditivos; e as suas respectivas flexões de número e gênero, além de versões em 

inglês e espanhol.  
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Esse levantamento de artigos de periódicos científicos revelou-se de grande 

importância para o andamento da pesquisa, colocando-nos em contato com um conjunto de 

estudos, destacando-se, entre outros, os trabalhos de Klein (2005), Monteiro (2006), Quadros 

(2006), Assis Silva e Teixeira (2008) e Thoma e Klein (2010), os quais, ao analisar aspectos 

da história dos surdos brasileiros, ajudaram-nos, em primeiro lugar, na construção do nosso 

objeto de pesquisa e, posteriormente, na interpretação dos dados coletados sobre o fenômeno 

social estudado.  

Já para a pesquisa de livros, a primeira ferramenta de busca que utilizamos foi o 

Dedalus, Banco de Dados Bibliográficos do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP 

(SIBi/USP). Contudo, os resultados mais interessantes vieram por intermédio do Google 

Acadêmico, uma abrangente ferramenta de pesquisa eletrônica de literatura acadêmica criada 

e gerida pelo Google, o maior sistema de busca na internet. Foi por meio dessa ferramenta que 

descobrimos, por exemplo, o trabalho de Berenz (1998), que se mostrou fundamental para a 

construção do nosso objeto de pesquisa, identificação de entrevistados e entendimento do 

processo social estudado. 

Por sua vez, o mapeamento de teses e dissertações foi feito via Dedalus e por meio do 

acesso direto ao banco de dados da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), 

mantido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). A BDTD 

viabiliza o acesso aos textos completos recuperados dos catálogos das bibliotecas digitais de 

mais de 90 instituições de ensino superior (IES) brasileiras, tanto federais quanto estaduais. 

Ademais, utilizamos ainda o sistema Scirus, uma ferramenta de busca especializada em 

informações científicas na internet, acessada a partir do Portal de Periódicos da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes),  

Essa combinação de estratégias de pesquisa possibilitou a identificação, baseada na 

leitura dos metadados (título, assuntos e resumo), de 125 trabalhos (42 teses e 83 

dissertações), defendidos entre 2002 e 2009, excluindo-se os itens duplicados, as pesquisas 

nas quais a surdez ou os surdos não eram o foco principal e o uso figurado dos termos. 

Procedeu-se, então, a uma releitura dos resumos dos trabalhos e, quando necessário, de 

passagens do trabalho completo. Apesar da grande maioria desses trabalhos não se relacionar 

diretamente ao nosso objeto de pesquisa, a pesquisa bibliográfica de teses e dissertações 

viabilizou o acesso a um conjunto de obras que forneceu dados relevantes ao andamento da 
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investigação (MARTINS, 2005; CAMPELLO, 2008; STROBEL, 2008; FERRAZ, 2009; 

MACHADO, 2009; VALIANTE, 2009).   

Paralelamente à pesquisa bibliográfica, nos dedicamos à composição do corpus 

documental da pesquisa. A coleta e agregação de documentos de diferentes gêneros ocuparam 

um espaço importante nas nossas atividades de campo, na medida em que as referências 

documentais embasaram a realização e a condução das entrevistas e, posteriormente, na fase 

de redação da tese, alimentaram a tarefa de descrever e analisar os aspectos factuais do 

fenômeno social investigado, estabelecendo os principais elementos do seu desenvolvimento 

histórico no decorrer do período estudado. Gil (2006, p. 45) designa essa recolha de dados 

qualitativos de base documental como pesquisa documental e assim a caracteriza:  

 
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença 
essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica 
se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 
determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam 
ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 
os objetos da pesquisa.  

 
A concepção tradicional de documento considera este termo praticamente como 

sinônimo de documentação escrita, ou seja, “[...] para a maior parte dos historiadores 

embebidos de um espírito positivista, vale documento = texto” (LE GOFF, 1990, p. 463). 

Porém, segundo Febvre (1989) e outros pesquisadores do movimento historiográfico dos 

Annales, a categoria documento histórico compreende “[...] tudo o que é vestígio do passado, 

tudo o que serve de testemunho [...] pode tratar-se de textos escritos, mas também de 

documentos de natureza iconográfica [...] ou de qualquer outro tipo de testemunho registrado, 

objetos do cotidiano, [...] etc.” (CELLARD, 2008, p. 296-297).  

Desse modo, na perspectiva dos Annales, o pesquisador é encorajado a utilizar uma 

alta variedade de fontes documentais.26 Assim:  

 

26 De acordo com Peter Burke (1991), o movimento dos Annales emergiu nos anos 1920 em torno da revista 
acadêmica francesa originalmente intitulada Annales d'histoire économique et sociale. As ideias da revista que 
desde então têm embasado as produções filiadas a esse movimento nas últimas décadas podem ser assim 
resumidas, segundo Burke (1991, p. 11-12): “Em primeiro, a substituição da tradicional narrativa de 
acontecimento por uma história problema. Em segundo lugar, a história de todas as atividades humanas e não 
apenas história política. Em terceiro lugar, visando completar os dois primeiros objetivos, a colaboração com 
outras disciplinas, tais como a geografia, a sociologia, a psicologia, a linguística, a antropologia social, e tantas 
outras.” 
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Entre as fontes impressas, distinguem-se vários tipos de documentos, desde as 
publicações de organismos que definem orientações, enunciam políticas, expõem 
projetos, prestam conta de realizações, até documentos pessoais, diários íntimos, 
correspondência e outros escritos em que as pessoas contam suas experiências, 
descrevem suas emoções, expressam a percepção que têm de si mesmas. Passando 
por diversos tipos de dossiês que apresentam dados sobre a educação, a justiça, a 
saúde, as relações de trabalho, as condições econômicas [...] Os documentos sonoros 
e visuais são também portadores de informações úteis [...] Dentre esses documentos, 
colocam-se os discos e fitas magnéticas, as fotos, pinturas, desenhos, os filmes e 
vídeos, etc. Em suma, tudo o que, em suporte audiovisual, pode veicular 
informações sobre o humano (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 166- 69). 

 

O corpus documental constituído no decorrer do nosso processo de pesquisa, e do qual 

foi extraído grande parte dos dados qualitativos apresentados e analisados na presente tese, foi 

composto basicamente por meio de trabalho de campo em diversos arquivos e centros de 

documentação, como também por meio eletrônico, na consulta de bases de dados e arquivos 

digitais, e ainda pela contribuição de colaboradores que doaram materiais de seus acervos 

particulares. Em termos gerais, tal corpus inclui:  

 

(a) diversas publicações da Feneis, especialmente: o Relatório Anual da Feneis, o Jornal 

da Feneis e a Revista da Feneis; 

(b) diversas publicações do Ines, especialmente: os Anais do Seminário Nacional e as 

publicações Espaço, Arqueiro  e Forum;  

(c) diversas publicações de órgãos governamentais (MEC/Seesp e Corde), especialmente os 

materiais a respeito da educação de surdos e do reconhecimento da Libras;  

(d) documentos diversos relativos à tramitação e à aprovação da lei de Libras, produzidos 

pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados e seus respectivos órgãos de 

imprensa, tais como requerimentos, ofícios, pareceres e atas de sessões legislativas e de 

comissões das duas casas legislativas; 

(e) documentos diversos, tais como manuscritos, fotografias, recortes de jornais, coletados 

por intermédio da colaboração de atores sociais que se envolveram de modo direto ou 

indireto com o fenômeno social em estudo, incluindo os ativistas do movimento social 

surdo, pesquisadores acadêmicos e agentes públicos de órgãos e instâncias 

governamentais. 

 

Os materiais do Ines foram obtidos principalmente via site institucional, que 

disponibiliza arquivos eletrônicos de publicações institucionais e documentos históricos, e por 
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meio de visitas de campo ocorridas nos meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2013, 

ocasiões nas quais tivemos acesso apenas parcial à biblioteca e ao acervo histórico, 

sublinhando-se o fato de que a documentação escrita e iconográfica referente ao período 

estudado – décadas de 1980-2000 – ainda não se encontra devidamente tratada e organizada 

em um arquivo ou centro de documentação aberto para consultas de pesquisadores.  

A situação do acervo documental da Feneis é ainda mais complicada. Como 

percebemos nas visitas e contatos mantidos nos meses de julho de 2012, dezembro e janeiro 

de 2013, devido a recentes mudanças de espaço físico, troca de dirigentes e funcionários 

responsáveis pelo patrimônio documental da organização, há muitos materiais atualmente 

acondicionados em caixas e ambientes improvisados e que demandam premente tratamento 

arquivístico e de conservação, incluindo documentos escritos e iconográficos que retratam a 

trajetória institucional nas últimas décadas. Mais recentemente, tornaram-se inacessíveis 

inclusive documentos anteriormente disponibilizados via site institucional. Vale registrar, a 

esse propósito, que apenas tivemos acesso a alguns volumes de publicações e documentos 

históricos da Feneis graças à colaboração de militantes surdos, como Antônio Campo de 

Abreu e, em especial, João Carlos Carreira Alves, além do auxílio da jornalista e editora 

Clélia Regina Ramos e da linguista Tanya Amara Felipe, que nos enviaram cópias de 

materiais dessa instituição provenientes de seus acervos particulares. 

Também é deveras preocupante a situação dos acervos documentais da Corde – atual 

Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD) – e da 

Seesp – atual Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(Secadi). Esses órgãos estatais não apenas passaram por profundas reestruturações 

administrativas e mudanças de vinculação institucional nos últimos anos – o que por si só já 

inspira cuidados com o destino e a preservação dos seus acervos de documentos históricos – 

como também não têm um arquivo organizado ou centro de documentação aberto para 

consulta de pesquisadores. Ademais, os seus sites institucionais disponibilizam tão somente 

arquivos eletrônicos de publicações e materiais mais recentes, referentes apenas aos anos 

2000, desconsiderando a trajetória histórica desses órgãos, que remonta aos anos 1980. Por 

isso, o acesso a documentos sobre o período estudado dependeu quase exclusivamente do 
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envio de materiais por colaboradores, como Marlene de Oliveira Gotti e Ana Claudia Balieiro 

Lodi.27 

A exceção nessa realidade arquivística foram os modernos arquivos do Senado Federal 

e da Câmara dos Deputados Federais e dos seus respectivos órgãos de imprensa. Pudemos 

assim contar com documentos provenientes dos acervos do Arquivo Fotográfico do Jornal do 

Senado, do Arquivo de Imagens em Movimento da TV Senado e do Arquivo do Senado 

Federal, de maneira especial a reprodução na íntegra do Processado do PLS nº 131/96 

(BRASIL, 2002c), que contêm os documentos da tramitação dessa matéria pelo Senado, 

incluindo, entre outros, ofícios, pareceres das comissões, requerimentos, emendas e 

substitutivos. Além disso, tivemos acesso por meio eletrônico aos volumes do Diário do 

Senado Federal e do Diário da Câmara dos Deputados que reproduzem na íntegra as atas das 

sessões correspondentes à tramitação do projeto da lei de Libras pelas duas casas legislativas. 

Ao lado das diversas fontes escritas e iconográficas obtidas por meio da pesquisa 

documental, utilizamos a entrevista como uma das técnicas da metodologia qualitativa para 

produzir fontes orais e coletar dados na pesquisa social. Antes de tudo, as entrevistas com 

pessoas que participaram ou testemunharam o processo histórico investigado foram vistas 

como uma “[...] forma de se aproximar do objeto de estudo” (ALBERTI, 2005, p. 18). Nesse 

sentido: 

 
A evidência oral pode [...] ser crucial para a compreensão do pano de fundo. Ela 
pode nos dar contextos novos que os documentos, por si mesmos, apesar de muito 
trabalhados, não fornecem. [...] Pode ajudar a expor os silêncios e as deficiências da 
documentação escrita e revelar ao historiador – na frase fina de Tawney – “o tecido 
celular ressecado” que, quase sempre, é tudo o que tem em mãos (SAMUEL, 1990, 
p. 231-237). 

 

A nossa intenção era poder “[...] entrar na perspectiva de outro [...]” (PATTON, 1990, 

p. 278, tradução nossa), pressupondo-a como significativa e capaz de ser explicitada. Desse 

modo, a expectativa era que as entrevistas com ativistas do movimento social surdo, 

27 O recebimento de materiais enviados por colaboradores diversos, que se iniciou como um modo de contornar 
as dificuldades derivadas do acesso a acervos documentais organizados, aos poucos se transformou em uma 
estratégia de pesquisa quando, por sugestão da nossa orientadora, enviamos cartas para a prospecção de fontes 
documentais, endereçando-as a diferentes instituições e pessoas com atuação na área da surdez, dos direitos dos 
surdos e da Libras, abrangendo mais de 150 logradouros em quase todo o território nacional. Tivemos, contudo, 
respostas provenientes de apenas 23 destinatários, os quais disponibilizaram materiais e orientações sobre fontes 
de informação. 
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intelectuais e agentes públicos nos oferecessem uma descrição dos processos e 

acontecimentos estudados que incluísse os aspectos subjetivos presentes nas ações coletivas 

que engendraram a reivindicação e a aprovação da lei de Libras, desde a organização e as 

formas de engajamento nas manifestações públicas ao teor da participação nas discussões 

sobre questões sociais, políticas e culturais da surdez mantidas nas associações de surdos ou 

nos eventos acadêmicos, entre outros tantos temas pertinentes ao objeto de pesquisa. 

A quantidade de entrevistados foi determinada primeiramente pelo critério de 

saturação qualitativa, que propõe que sejam entrevistadas tantas pessoas quantas o 

pesquisador julgar necessárias para que as questões que pretende explorar sejam 

suficientemente cobertas (MEIHY; HOLANDA, 2007). Contudo, devido à complexidade do 

fenômeno social estudado e ao caráter praticamente inédito da abordagem histórica 

desenvolvida, o que implicava a emergência de várias questões inexploradas à medida que a 

investigação empírica progredia, outros fatores, como os limites temporais estabelecidos para 

o trabalho de campo, aos poucos se impuseram, determinando o encerramento das entrevistas.  

A escolha dos entrevistados foi conduzida tanto pelo processo de investigação 

conhecido como snowball sampling – amostragem em bola de neve (PATTON, 1990), no 

qual entrevistados iniciais indicam outros, os quais, por sua vez, indicam novos participantes 

e assim sucessivamente até o ponto de saturação qualitativa, quanto pelas indicações 

derivadas do andamento da pesquisa, como referências contundentes ou recorrentes a um 

dado sujeito na literatura ou nos dados coletados. Ademais, a realização das entrevistas 

dependeu evidentemente da disponibilidade e interesse dos atores sociais contatados pelo 

pesquisador de colaborar com a investigação, sendo que nem sempre foi possível vencer 

resistências a essa participação.28 

Durante o processo de pesquisa, realizamos ao todo 15 entrevistas em duas 

modalidades distintas, sendo: (a) oito entrevistas face a face, gravadas em áudio, de acordo 

com os procedimentos metodológicos da história oral temática; (b) sete entrevistas não 

28 Vale ainda pontuar que as entrevistas tiveram um papel bem específico na presente pesquisa, uma vez que o 
movimento social surdo brasileiro incluiu muitos atores sociais que se comunicam primordialmente por meio da 
Libras, sendo que uma de suas especificidades linguísticas é não possuir modalidade escrita de registro. Assim, 
um conjunto expressivo de informações sobre as suas experiências e os significados que atribuem a elas não se 
encontra consubstanciado em documentos escritos, como é o caso, nesta investigação, dos ativistas surdos 
Nelson Pimenta de Castro e, em menor medida, Antônio Campos de Abreu. A entrevista constituiu-se, nessa 
situação, como uma das formas de exteriorizar o testemunho de grupos sociais sem habilidade com a escrita 
(BECKER, 1996). 
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estruturadas ou semiestruturadas mediadas por computador (via e-mail), por correspondência 

convencional ou por telefone, utilizando como recurso de captação as anotações.  

De acordo com Thompson (1992, p. 25), um dos principais méritos da história oral é 

“[...] que, em muito maior amplitude do que a maioria das fontes, permite que se recrie a 

multiplicidade original de pontos de vistas”. Ainda que as entrevistas de história oral 

transmitam valiosas informações factuais, uma de suas especificidades é justamente produzir 

dados a respeito da subjetividade do entrevistado, na medida em que, segundo Portelli (1981, 

p. 100, tradução nossa), as narrativas orais “[...] nos falam não apenas o que as pessoas 

fizeram, mas o que elas queriam fazer, o que elas acreditavam que estavam fazendo, o que 

elas agora pensam que fizeram”.  

As situações das entrevistas de história oral que realizamos envolveram: “[...] projetos 

provocados, feitos no tempo presente, com auxílio da eletrônica, resultando um produto 

elaborado por colaboradores vivos” (MEIHY; HOLANDA, 2007, p. 14, grifo dos autores). 

Nelas, primeiramente apresentamos ao entrevistado os objetivos da pesquisa, propondo, no 

seguimento, perguntas abertas capazes de desencadear sua narrativa, buscando assegurar-lhe a 

possibilidade de incluir novos assuntos ao mesmo tempo em que, conforme o desenrolar da 

narração, voltávamos a incluir, sempre que necessário, as questões específicas sobre o 

processo estudado, seguindo assim as práticas de condução de entrevistas no gênero da 

história oral temática, em que, segundo Meihy e Holanda (2007, p. 39): 

 
[...] a exteriorização do tema, sempre dado a priori, organiza a entrevista [e] o grau 
de atuação do entrevistador como condutor [...] fica mais explícito e é orientado 
pelos recursos dados pela sequência de perguntas que devem levar ao esclarecimento 
do tema.  

 

Importa esclarecer que as entrevistas de história oral realizadas em Libras foram 

conduzidas recorrendo-se à tradução simultânea das perguntas e das respostas feita por um 

intérprete dessa língua indicado pelo entrevistado.29 Todas as entrevistas foram gravadas em 

áudio com tecnologia digital, sendo posteriormente transcritas ipsis litteris e então 

textualizadas segundo os procedimentos técnicos da história oral, sendo assim transformadas 

29 Convém dizer que o projeto original de pesquisa previa a filmagem das entrevistas realizadas em Libras, 
respeitando-se as características essenciais dessa modalidade visoespacial de língua na comunicação e expressão 
das ideias, ações e sentimentos, buscando-se assim produzir uma “[...] história corporificada [...]” das narrativas 
sinalizadas dos surdos, conforme propugnado por McCleary (2003). Todavia, essa pretensão não se concretizou 
por questões logísticas e técnicas. 
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em narrativas escritas e organizadas por critérios cronológicos e temáticos. O compromisso 

com a comunicação das experiências pressupôs, nesse processo, a atenção à forma e ao 

conteúdo das mensagens de cada um dos entrevistados (MEIHY; HOLANDA, 2007). 

 
Quadro 1 – Entrevistas de história oral temática 

 

 Nome do entrevistado Rede predominante Local e data da entrevista 

1  Ana Claudia Balieiro Lodi Intelectuais São Paulo, 23 / 24 ago. 2011 

2  Antônio Campos de Abreu (1) Movimento social surdo Cotia, SP, 13 ago. 2011 

3  Emeli Marques Costa Leite Movimento social surdo Rio de Janeiro, 7 dez. 2012 

4  Eulalia Fernandes Intelectuais  Rio de Janeiro, 7 / 13 out. 2012 

5  Felipe Venâncio Barbosa Intelectuais São Paulo, 23 ago. 2011 

6  João Carlos Carreira Alves Movimento social surdo Rio de Janeiro, 19 out. 2012 

7  Nelson Pimenta de Castro (2) Movimento social surdo Rio de Janeiro, 30 jan. 2013 

8  Sônia Vieira Ribeiro Intelectuais Rio de Janeiro, 7 dez. 2012 

 
(1) Intérprete de Libras: Neiva de Aquino Albres. (2) Intérprete de Libras: Emanoela Bezerra de Araújo. 

 

Tendo em vista a flexibilidade facultada ao pesquisador qualitativo na coleta de dados, 

as demais entrevistas foram conduzidas tanto na forma de troca de mensagens eletrônicas (e-

mails) quanto por intermédio do telefone ou utilizando-se mais de um meio de comunicação. 

 
Quadro 2 – Entrevistas mediadas por telefone e/ou correspondência eletrônica (e-mail) ou convencional 
 

 Nome do entrevistado Rede predominante Meio de comunicação Local e data da 
entrevista 

1  Alex Curione de Barros Movimento social 
surdo E-mail Rio de Janeiro, 2 fev. 

2013 

2  Ana Regina e Souza 
Campello 

Movimento social 
surdo E-mail Rio de Janeiro, 26 

fev. 2013 

3  Daniela Richter Teixeira Movimento social 
surdo Tel. / e-mail Brasília, 21 jan. / 20 

fev. 2013  

4  Izabel Maria Madeira de 
Loureiro Maior Agente público Tel. Rio de Janeiro, 21 

jan. 2013 
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5  Marilene Ribeiros dos 
Santos Agente público Tel. / e-mail Rio de Janeiro, 14 

mar. 2013 

6  Rosita Edler Carvalho Agente público Tel. / e-mail Rio de Janeiro, 31 
jan. / 16 fev. 2013 

7  Silvana Patrícia de 
Vasconcelos 

Movimento social 
surdo Tel. / e-mail Brasília, 28 jun. 

2013 
 

De modo articulado às definições metodológicas que norteavam o andamento da 

investigação empírica, procedemos ao desenvolvimento do arcabouço teórico que 

fundamentou nosso trabalho. A definição do marco teórico da pesquisa foi um dos desafios 

para abordagem do fenômeno social em estudo, principalmente devido ao fato de que 

estávamos diante de um objeto ainda muito pouco explorado pela literatura sobre surdez ou 

movimento social no Brasil. 
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2 REFERENCIAIS TEÓRICOS E CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA PESQUISA 
 

 

Entender uma teoria é viajar na mente de outra pessoa e 
tornar-se capaz de perceber a realidade assim como ela. 
Entender uma teoria é experimentar uma mudança na 
própria estrutura mental e descobrir uma maneira diferente 
de pensar. Entender uma teoria é sentir algum milagre que 
nunca se viu antes e que agora parece ter sido óbvio o 
tempo todo. Para entender a teoria, é preciso estender a 
mente para alcançar o significado teórico.  

– Vincent A. Anfara & Norma T. Mertz30 

 

Que teoria social provê os conceitos mais eficazes para entender o processo histórico 

que culminou na aprovação da lei de Libras? Para explicar como surgiu e se manteve ao longo 

do tempo a demanda pela oficialização dessa língua? Como encontrar um marco teórico para 

esclarecer a atuação de ativistas surdos nesse processo? E a sua relação com os intelectuais da 

surdez, as autoridades e os técnicos das instâncias governamentais envolvidos nesse processo? 

Que conceitos permitem abordar esse fenômeno social complexo e dinâmico que incluiu a 

agência de diversos atores sociais? Qual o efeito do marco teórico na condução da 

investigação? De que forma ele influencia a coleta e a análise dos dados? As respostas que 

tentamos dar a essas perguntas em vários momentos do processo de pesquisa guiaram o 

desenvolvimento teórico deste trabalho. 

Preocupamo-nos em primeiro lugar em estudar o papel da teoria na pesquisa social, 

para entender como o marco teórico utilizado na investigação conforma os processos de coleta 

e análise dos dados qualitativos (BRANDÃO, 2002; MAY, 2004; ROJAS SORIANO, 2004; 

ANFARA; MERTZ, 2006; MINAYO, 2010). Anfara e Mertz (2006, p. xxvii, tradução nossa) 

definem marcos teóricos como “[...] teorias empíricas ou semiempíricas sobre processos 

sociais ou psicológicos que existem em uma variedade de diferentes níveis e que são 

aplicadas para a compreensão dos fenômenos”.  

De acordo com esses autores, o marco teórico contribui para definir um foco para a 

condução da pesquisa, orientando as opções metodológicas. Também provê parâmetros para a 

coleta e a organização das informações, bem como conceitos que são aplicados na análise e 

30 Theoretical frameworks in qualitative research (2006, p. xiv, tradução nossa). 
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interpretação dos dados. Desse modo, o marco teórico proporciona uma lente para ver o 

fenômeno particular estudado e, ao colocar em evidência certas explicações gerais que 

existem sobre fenômenos semelhantes, permite comparações, generalizações e descobertas. 

Ele oferece ainda um meio para situar a pesquisa dentro da produção de uma área do 

conhecimento, abrindo assim o diálogo do pesquisador com um círculo específico de pares 

(ANFARA; MERTZ, 2006).  

Nesse sentido, observações recorrentes na literatura sublinham “[...] a capacidade de 

explicar e entender as descobertas da pesquisa em um marco conceitual que faça ‘sentido’ 

com os dados [...]” (MAY, 2004, p. 44) como uma maneira de conferir mais confiabilidade e 

legitimidade ao processo de pesquisa e seus resultados. Portanto, a estruturação de um marco 

teórico é descrita como uma condição para se alcançar uma: 

 
[...] leitura mais rigorosa e fundamentada da empiria; partindo do princípio do 
caráter construído dos dados e, portanto, da importância do observatório a partir do 
qual eles são “enquadrados” [...]. O suposto básico é de que é o campo teórico que 
faz falar a empiria (BRANDÃO, 2002, p. 66-67, grifos do autor). 

 

A proposição teórica de que os fatos não falam por si mesmos orienta assim uma 

atitude geral de pensamento e de ação que questiona e problematiza os fatos pesquisados, 

considerando que estes “[...] não existem de forma independente do meio pelo qual são 

interpretados, seja um modelo teórico explícito, um conjunto de pressupostos ou os interesses 

que levaram aos dados a serem coletados em primeira instância” (MAY, 2004, p. 43). A 

interação entre o marco teórico e a pesquisa empírica é proposta, então, como forma de a 

pesquisa social “[...] desenvolver-se intelectualmente e ser útil para entender e explicar o 

mundo social” (MAY, 2004, p. 46).  

Importa esclarecer que o marco teórico não é uma estrutura fixa e definitiva que dobra 

os fatos para que se encaixem nos seus conceitos e pressuposições, pois os recursos da teoria 

não devem enviesar a investigação empírica ou a análise dos dados. A teoria orienta, mas não 

determina ou acomoda o sentido da pesquisa e as suas conclusões. A estruturação do marco 

teórico, a pesquisa bibliográfica e a investigação empírica influenciam-se reciprocamente 

dentro do processo de pesquisa e “[...] o marco teórico e conceitual não deve ser visto como 

uma camisa-de-força para tolher a imaginação criativa do pesquisador” (ROJAS SORIANO, 

2004, p. 62). 
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Pesquisadores sociais têm a oportunidade de considerar uma alta variedade de marcos 

teóricos disponível para aplicar a seu objeto de pesquisa, os quais derivam das diferentes 

disciplinas das ciências sociais, tais como antropologia, sociologia, história, ciência política 

ou psicologia. Existem mais teorias nas ciências humanas do que nas naturais, principalmente 

teorias que competem entre si para explicar os fenômenos sociais (ANFARA; MERTZ, 

2006). Mas, como descobrir um marco teórico para uma pesquisa? O que constitui 

verdadeiramente um marco útil e adequado? Para Anfara e Mertz (2006, p. xvii, tradução 

nossa): “[...] uma teoria útil é aquela que conta uma história esclarecedora sobre algum 

fenômeno. É uma história que lhe dá novas perspectivas e amplia sua compreensão do 

fenômeno”.  

Entretanto, como saber o potencial de elucidação de uma teoria? É crível sabê-lo 

verdadeiramente antes de aplicá-la à realidade social? Era claro que o nosso objeto de 

pesquisa – o processo histórico de reivindicação e aprovação da lei Libras e o papel nele 

desempenhado por ativistas surdos – precisava ser fortemente considerado na escolha da 

teoria. Porém, o que mais deveria ser avaliado? Como agir diante da possibilidade de 

combinar teorias diferentes de uma mesma área do conhecimento? E acerca do uso 

concomitante de conceitos de diferentes teorias?  

Para Brandão (2002, p. 47), a pesquisa no campo da educação, devido à falta de uma 

tradição teórica própria mais consolidada, tende a combinar referências teóricas de áreas 

disciplinares afins, caracterizando-se pelo viés interdisciplinar que, de modo 

contraproducente, perpassa “[...] práticas de pesquisa pouco rigorosas”. Para enfrentar esse 

problema, Brandão (2002, p. 55, grifo do autor) defende a “[...] necessidade do mergulho 

disciplinar [...]” na elaboração do marco teórico das pesquisas desenvolvida na área da 

educação. Esse argumento convenceu-nos a tentar embasar o marco teórico em um campo 

disciplinar como meio de aumentar o rigor científico e a consistência teórica da pesquisa.  

Ao mesmo tempo em que nos preocupávamos com o desenho teórico-metodológico da 

investigação, percebemos que, para entender e explicar a participação dos ativistas surdos no 

processo estudado, precisávamos de referenciais capazes de ajudar-nos a poder descrever os 

aspectos processuais da constituição das ações coletivas desses ativistas e das demais pessoas 

e organizações que interatuaram na busca pelo reconhecimento oficial da Libras.  

Em outras palavras, passamos a nos preocupar cada vez mais em entender como se 

estruturou, se manteve e se orientou a dinâmica interna e externa das relações entre os atores 
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sociais que se engajaram nesse processo de luta, sem abdicar do objetivo de saber quem, 

quando, onde e por que se lutou pela oficialização dessa língua no nosso país.  

A partir da pesquisa bibliográfica, dos primeiros dados obtidos e das orientações de 

informantes qualificados31 que apontavam a normatização jurídica da Libras como resultado 

de um movimento social surdo brasileiro, chegamos ao campo da literatura sociológica sobre 

ação coletiva e movimentos sociais, no qual alicerçamos a elaboração do marco teórico da 

nossa pesquisa. Portanto, o mergulho disciplinar na sociologia sustentou-se, em primeiro 

lugar, nas relações que pudemos então estabelecer entre a teoria e as informações e os 

conhecimentos disponíveis sobre o objeto de pesquisa.  

Entendemos, no decorrer da investigação, que esse marco teórico não deveria ser visto 

como um padrão fixo, inalterável, mas, sim, sujeito a problematizações e revisões dentro do 

processo de desenvolvimento da pesquisa, pois a estruturação do marco teórico caracteriza-se 

precisamente por ser um processo de “[...] contínuo ir-e-vir [no qual] se efetua uma revisão 

crítica da [sua] consistência [...], sob o prisma de novas elaborações teóricas e descobertas 

empíricas” (ROJAS SORIANO, 2004, p. 67).  

No processo de pesquisa, os marcos teóricos são operacionalizados por meio dos 

conceitos e categorias, que são os alicerces da teoria. Os conceitos e as categorias “[...] 

definem a forma e o conteúdo de uma teoria” (MINAYO, 2010, p. 176). Por isso, eles são 

descritos como verdadeiros “[...] instrumentos privilegiados do pesquisador para conhecer, no 

sentido de que eles orientam a observação e o questionamento dos fenômenos sociais, a ótica 

pelo qual conduzir seu estudo e, em resumo, seu modo de análise” (LAVILLE; DIONNE, 

1999, p. 93).  

Da mesma forma que a elaboração do marco teórico, a utilização dos conceitos e 

categorias não deve ser um processo isolado dos demais processos da pesquisa.  Desse modo, 

os referenciais teóricos e os conceitos que utilizamos nesta tese foram sendo constantemente 

testados e confrontados com os dados da investigação empírica e os achados da pesquisa 

31 Patton (1990) define informantes qualificados – key informants – como pessoas que têm uma qualificação 
específica, seja pelo conhecimento sobre os temas investigados, seja pela sua própria experiência, para fornecer 
insights úteis para ajudar o pesquisador a entender aspectos do grupo de atores ou instituição social que ele 
pretende pesquisar. Com o informante qualificado, o pesquisador é capaz de “[...] aprender muito sobre questões 
de importância central para o propósito da pesquisa” (PATTON, 1990, p. 230, tradução nossa). Durante a nossa 
investigação, tivemos a oportunidade de receber dicas de vários pesquisadores, intérpretes de Libras, 
profissionais da área da surdez, a respeito de pessoas para entrevistar, locais e fontes de investigação, assim 
como sugestões de interpretações e hipóteses sobre os fatos estudados. Eles foram os informantes qualificados 
deste trabalho.  
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bibliográfica, de modo a verificar sua capacidade de aclarar e explicar o processo estudado, 

revelando-se válidos e consistentes. 

 

 

2.1 A TEORIA DA AÇÃO COLETIVA DE ALBERTO MELUCCI E O OBJETO DA 
PESQUISA 

 

 

Os movimentos contemporâneos são profetas do presente. 
[...] Anunciam a mudança possível, não para um futuro 
distante, mas para o presente da nossa vida. [...] Falam uma 
língua que parece unicamente deles, mas dizem alguma 
coisa que os transcende e, deste modo, falam para todos.  

– Alberto Melucci32 

 

O processo de elaboração do marco teórico e conceitual da pesquisa foi embasado 

principalmente na teoria da ação coletiva do sociólogo italiano Alberto Melucci (1989b, 1996, 

2001).33 Melucci é um dos mais renomados teóricos do pensamento sociológico sobre os 

movimentos sociais nas sociedades contemporâneas, tendo sido um dos fundadores, nos anos 

1980, do paradigma dos Novos Movimentos Sociais (NMS).34 Em sua abordagem teórica, o 

autor combina a “[...] análise da subjetividade das pessoas com a análise das condições 

político-ideológicas de um dado contexto histórico” (GOHN, 1997, p. 153).  

A teoria de Melucci (1996, 2001) enfatiza os conflitos e as ações sociais que se 

desenvolvem no campo cultural das sociedades atuais. Para o autor, movimentos sociais são 

processos sociais, não entidades empíricas. Melucci analisa a forma de organização e a ação 

32 A invenção do presente (2001, p. 21). 
33 Alberto Melucci (1943-2001) foi professor de Sociologia e de Psicologia Clínica na Universidade de Milão. 
No final da década de 1980, sua teoria alcançou ampla repercussão, afirmando-se como um “[...] eixo referencial 
paradigmático em âmbito internacional” (GOHN, 1997, p. 153). Devemos a Marília Pontes Sposito e a Maria 
Lívia de Tommasi a indicação da obra de Melucci e as orientações acerca da sua pertinência ao nosso objeto de 
pesquisa. 
34 A teoria dos NMS oferece uma abordagem dos elementos macro e micro-históricos dos movimentos sociais. 
No nível macro, analisa a relação entre o surgimento dos movimentos e o contexto sociopolítico e cultural mais 
amplo onde ocorre a ação, atentando à questão de “[...] como os indivíduos se adaptam, contestam e mudam o 
sistema” (PICHARDO, 1997, p. 411, tradução nossa). No nível micro, o foco analítico incide sobre a questão da 
identidade coletiva e sua relação com o movimento social. A teoria dos NMS não é monolítica. Apresenta 
vertentes distintas e expressas notadamente nas obras de Alain Touraine, Claus Offe e Alberto Melucci (GOHN, 
1997). 
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coletiva dos NMS como um desafio simbólico aos códigos culturais dominantes oferecidos ou 

impostos pelos sistemas sociais. O conceito de identidade coletiva, o mais discutido e 

importante de sua influente obra teórica35, contribui para iluminar o entendimento dos vários 

níveis e significados do sistema de ações que compõe o NMS e que não são facilmente 

visíveis. Segundo Alonso (2009, p. 66), na teoria de Melucci, “[...] parte substancial da 

atividade dos movimentos consistiria no processo de construção de uma identidade coletiva, 

que é um fim em si mesmo”. 

Seguindo a abordagem teórica de Melucci (1996), analisamos a luta coletiva de 

ativistas surdos brasileiros pelo reconhecimento da Libras em âmbito nacional como uma 

ação coletiva produzida dentro de um sistema de relações sociais definido analiticamente pela 

noção de NMS ou, mais precisamente, movimento social contemporâneo (MSC).36 Como 

detalharemos ao longo deste trabalho, o movimento social surdo se constituiu no Brasil a 

partir dos anos 1980 e, à semelhança de outros MSC, teria emergido como resultado de “[...] 

múltiplos e heterogêneos processos sociais [...]” (MELUCCI, 1996, p. 20, tradução nossa), 

dentre os quais se destacou o processo de construção de uma identidade coletiva associado à 

luta dos atores sociais envolvidos por “[...] projetos simbólicos e culturais [...]” em um dado 

ambiente sociopolítico (MELUCCI, 1989b, p. 59).  

Escolhemos Melucci como referência teórica por um conjunto de razões. Em primeiro 

lugar, distinguimos o potencial de suas proposições epistemológicas e conceitos analíticos 

para ajudar-nos a construir um objeto de pesquisa relacionado à questão da participação dos 

atores sociais surdos na luta pela oficialização da Libras. Em segundo lugar, consideramos a 

relação, estabelecida na sua abordagem teórica, entre o movimento social e a questão da 

identidade e do direito à diferença. Finalmente, o fenômeno social que estudamos estava 

dentro do alcance temporal da teoria de Melucci.  

35 A identidade coletiva ocupa um lugar tão central na teoria de Melucci que esta é também denominada como 
“paradigma da identidade coletiva” (PICOLOTTO, 2007, p. 171).  
36 Melucci abandonou a noção de NMS, substituindo-a pela de Movimentos Sociais Contemporâneos (MSC), 
devido à excessiva atenção dada à discussão sobre o significado do adjetivo novo. Melucci registra ainda o 
problema linguístico do termo movimento social, que tanto designa um conceito analítico – como no caso da sua 
teoria de ação coletiva –, quanto diz respeito a uma série de fenômenos empíricos ou à identificação pública de 
um ator coletivo na realidade social – como no caso de movimento pacifista, movimento gay, e assim por diante.  
Apesar disso, o próprio Melucci afirma (1996, p. 29) que: “Não vejo alternativa senão aceitar provisoriamente 
[essa] desconfortável ambiguidade linguística [...]”. Neste texto, utilizaremos o acrônimo MSC, assim como os 
termos movimento social, ou simplesmente movimento, como conceito analítico, no sentido atribuído na obra de 
Melucci (1996, 2001), destacando, quando necessário, o uso destes termos como categoria nativa pelos atores 
sociais.  
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De acordo com Melucci (1989b, 1996), as abordagens convencionais sobre os 

movimentos sociais caracterizam-se pelo dualismo. De um lado, as teorias se concentram na 

análise das estruturas sociais mais amplas onde surgem movimentos descritos normalmente 

como respostas a contradições do sistema em uma dada conjuntura histórica. Do outro lado, 

as teorias se concentram nas relações entre os atores sociais, esclarecendo os componentes de 

motivação, composição e manutenção dos movimentos.  

O foco da primeira abordagem é o porquê (tradição europeia, especialmente as teorias 

de inspiração marxista). Da segunda, o como (tradição norte-americana, especialmente a 

teoria da mobilização de recursos). Assim sendo: 

 
As teorias estruturais, baseadas na análise de sistemas, explicam por que mas não 
como um  movimento se estabelece e mantém sua estrutura, ou seja, elas apenas 
hipotetizam sobre o conflito potencial sem considerar a ação coletiva concreta e os 
atores. Aqueles pesquisadores, por outro lado, que trabalham com um modelo de 
mobilização de recursos, veem esta ação como meros dados e não conseguem 
examinar seu significado e sua orientação. Nesse caso, como mas não por quê. Os 
dois pontos de vista não são irreconciliáveis. Cada um deles é legítimo em seus 
limites, mas ambos, infelizmente, são tomados como uma explicitação global 
(MELUCCI, 1989b, p. 52). 

 

Esse dualismo impede que os movimentos sociais contemporâneos sejam 

suficientemente compreendidos e explicados, criando um abismo entre a mobilização dos 

atores e as estruturas sistêmicas. Para superá-lo, Melucci (1989b, p. 52) propõe uma 

abordagem teórica da ação coletiva em que haja a “[...] concentração na análise do como, sem 

negligenciar o porquê [...]”, ou seja, uma análise que inclua a interação entre as motivações 

individuais dos atores – ponto de vista subjetivo – e as condições estruturais do sistema –

ponto de vista objetivo.  

Dentro dessa perspectiva de síntese teórica, Melucci (1996, p. 20, tradução nossa) 

define ação coletiva como: 

 
[...] conjunto de práticas sociais (i) envolvendo simultaneamente certo número de 
indivíduos ou grupos, (ii) apresentando características morfológicas semelhantes em 
contiguidade de tempo e espaço, (iii) implicando um campo de relacionamentos 
sociais e (iv) a capacidade das pessoas envolvidas de atribuir sentido ao que elas 
estão fazendo.  

 

Essa definição inclui tanto as interações entre os atores – pontos i, ii e iv – quanto 

destes com os sistemas sociais num dado espaço-tempo – pontos ii e iii –, esclarecendo que as 
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ações coletivas não são efeitos das estruturas sociais, tampouco das vontades individuais dos 

atores, mas o resultado da interação entre os atores, organizados entre si, com as estruturas 

sociais nas quais as ações acontecem. Portanto: 

 
Nesta definição, as estruturas sociais [...] não produzem um efeito mecânico que 
leva à formação de ações coletivas. A produção de ações coletivas requer a 
mediação das capacidades cognitivas dos atores individuais. Em outras palavras, as 
oportunidades e restrições para a execução de uma ação coletiva não existem por si 
mesmas, mas, sim, devem ser definidas pelos atores sociais. Ao mesmo tempo, a 
subjetividade dos atores entra em jogo também no sentido de que os atores 
individuais devem organizar-se entre si para formar a ação coletiva. Mas isso não 
quer dizer que a ação coletiva é um simples resultado das crenças e motivações dos 
atores individuais. [...] [essas crenças e motivações] não são produtos meramente 
subjetivos, mas que se formam no interior de um sistema de relações sociais. Neste 
sentido, a definição dos atores sobre as oportunidades e restrições não é externa ao 
sistema de ação que produz a ação coletiva. Essa definição é tanto determinante 
como determinada (CHIHU AMPARÁN; LÓPEZ GALLEGOS, 2007, p. 131, 
tradução nossa). 

 

Entender a ação coletiva como sistema de ações propositais desenvolvidas em 

interação com as estruturas sociais é um requisito para a apropriação da noção, estabelecida 

na teoria de Melucci, do movimento social como uma forma de ação coletiva. Contudo, o 

verdadeiro potencial analítico de tal noção somente se realiza com uma mudança 

epistemológica.  

A noção de movimento social de Melucci (1996) não deve ser tomada como uma 

categoria empírica, mas transformada em uma categoria analítica pelo pesquisador. Em vez de 

“[...] simplesmente espelhar a realidade empírica sob o pressuposto de sua existência 

‘objetiva’ [...]”, o pesquisador deve alterar sua atitude “[...] em direção ao reconhecimento 

mais explícito e consciente do papel ativo das [...] ferramentas de análise na seleção em meio 

à massa de ‘dados’ empíricos e na construção de ‘objetos’ de conhecimento” (MELUCCI, 

1996, p. 29, tradução nossa). 

Melucci (1996) rejeita assim as descrições do movimento social como entidades 

unificadas ou homogêneas que agem como um personagem por trás dos acontecimentos 

históricos. Segundo o autor, “[...] o que é empiricamente chamado de ‘movimento social’ é 

um sistema37 de ação que liga orientações e significados plurais” (MELUCCI, 1989b, p. 56), 

37 Para Gohn (1997, p. 154), o sentido do uso da noção de sistema na teoria de Melucci é “[...] fugir da 
caracterização da realidade social como algo metafísico ou portador de uma essência. Um sistema é 
simplesmente um complexo de relacionamentos entre elementos”.  
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em que “[...] seja qual for a unidade existente, ela deve ser considerada o resultado e não o 

ponto de partida, um fato a ser explicado, mais do que suposto” (MELUCCI, 1989a, p. 26, 

tradução nossa). Essa rejeição à coisificação do movimento social implica alterações 

significativas na condução da investigação social: 

 
Um movimento social é um objeto construído pela análise e não coincide com as 
formas empíricas da ação. [...] Uma aproximação analítica dos movimentos implica 
na decomposição do objeto segundo o sistema de relações sociais investido pela 
ação e segundo as orientações que tal ação assume (MELUCCI, 2001, p. 33). 

 

A definição de movimento social como categoria analítica representou um ponto de 

inflexão da nossa pesquisa. Deixamos de nos preocupar com a busca teleológica por uma “[...] 

entidade metafísica que desencadeia organizações e eventos de protesto” (MELUCCI, 1989a, 

p. 24, tradução nossa), ou seja, um ator coletivo unificado, visto como um personagem 

externo à sociedade, atuando mais sobre ela do que nela. O foco de investigação com relação 

ao movimento social surdo tornou-se o próprio sistema composto de construção social deste 

movimento pelos seus membros, dentro da sociedade, e não simplesmente em relação a ela. 

A noção de movimento social como categoria analítica propicia a definição, dentro da 

teoria de ação coletiva de Melucci (1996), de um conceito de movimento social que não se 

baseia nas características empíricas dos fenômenos sociais coletivos, mas em certas 

dimensões analíticas que diferenciam os movimentos sociais das demais ações coletivas. 

Essas dimensões são “[...] o conflito, a solidariedade e o rompimento dos limites do sistema” 

(MELUCCI, 1989b, p. 57, grifos do autor). A partir delas, Melucci (1996, p. 28, tradução 

nossa) designa como movimento social a ação coletiva que: “[...] (i) invoca a solidariedade, 

(ii) manifesta um conflito, e (iii) implica uma quebra dos limites de compatibilidade do 

sistema dentro do qual a ação acontece”. Nas palavras do autor: 

 
Defino conflito como uma relação entre atores opostos, lutando pelos mesmos 
recursos aos quais ambos dão um valor. A solidariedade é a capacidade de os atores 
partilharem uma identidade coletiva (isto é, a capacidade de reconhecer e ser 
reconhecido como uma parte da mesma unidade social). Os limites de um sistema 
indicam o espectro de variações tolerado dentro de sua estrutura existente. Um 
rompimento destes limites empurra um sistema para além do espectro aceitável de 
variações (MELUCCI, 1989b, p. 57).  

 

Na nossa pesquisa sobre o movimento social surdo brasileiro, constatamos que o 

conflito se manifestou no campo cultural especialmente no confronto entre as formas pelas 
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quais os atores sociais enquadravam a surdez e os elementos a ela associados, como a língua 

de sinais. De um lado, o enquadramento interpretativo da surdez a partir do modelo médico ou 

clínico-terapêutico da surdez implicava desqualificação da língua de sinais. Do outro, o 

enquadramento interpretativo da surdez pelo modelo socioantropológico38 implicava 

valorização da língua de sinais.39  

A quebra dos limites de compatibilidade dentro de certos sistemas ocorreu 

principalmente dentro do campo cultural, sobretudo no sistema educativo, em que o oralismo 

era dominante. A quebra dos limites acontece justamente em decorrência da interação entre os 

atores do movimento surdo e um conjunto de intelectuais com as estruturas estatais. Tal 

interação alavancou a articulação de ações coletivas embasadas em uma dada produção 

cultural, as quais asseguraram, entre outras demandas, a garantia do direito dos surdos ao 

ensino em Libras nas escolas especiais para surdos. Porque não se encaixa nos padrões 

culturais anteriormente definidos dentro do sistema educativo, a oficialização da Libras e do 

direito ao seu uso em sala de aula representou uma ruptura no sistema existente, no sentido 

explicado por Melucci (1989b, 1996). 

Por seu turno, a construção de uma identidade coletiva pelos atores sociais que 

compuseram o sistema de relações do movimento social surdo foi alicerçada na valorização e 

no uso da Libras pelos seus membros. A comunicação nessa língua visoespacial marcou assim 

o sentido da solidariedade entre os atores envolvidos na ação coletiva.  

Na teoria de Melucci, a dimensão de conflito do MSC não se manifesta 

exclusivamente no conteúdo das demandas que são vocalizadas pelos seus militantes nos 

campos onde ocorre a ação coletiva – no processo social que estudamos, a principal demanda 

foi a oficialização da Libras pelo Estado. Para o autor, o surgimento do MSC e como este 

estrutura sua própria solidariedade representam em si mesmo o estabelecimento de um 

38 Assis Silva (2012) utiliza a categoria surdez como particularidade étnico-linguística para referir-se a esse 
modelo. 
39 Estudos e pesquisas sobre a língua brasileira de sinais, educação e histórias dos surdos têm fixado, na literatura 
sobre estas questões, a percepção de dois modelos sobre a surdez que se contrapõem diametralmente, implicando 
significados e práticas sociais opostas. Uma das principais referências teóricas na definição destes modelos, 
Skliar (2004, p. 79) considera que o modelo clínico-terapêutico pode ser entendido como aquele que “[...] impôs 
uma visão estritamente relacionada com a patologia, com o déficit biológico, com a surdez do ouvido, e se 
traduziu educativamente em estratégias e recursos de índole reparadora e corretiva”. Por outro lado, no modelo 
socioantropológico, “[...] os surdos formam uma comunidade linguística minoritária caracterizada por 
compartilhar uma língua de sinais e valores culturais, hábitos e modos de socialização próprios” (SKLIAR, 
2004, p.102). 
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conflito, uma vez que o MSC opõe-se aos imperativos sistêmicos nos campos em que atua. 

Assim, a dimensão de conflito do MSC exprime-se principalmente “[...] não no conteúdo, mas 

na forma e no processo da ação coletiva” (MELUCCI, 1994, p. 123, tradução nossa). 

Nessa direção, o desafio da ação coletiva reside em larga medida na sua capacidade de 

engendrar produções simbólicas que rejeitam e subvertem os códigos culturais hegemônicos, 

os quais são uma fonte de poder para os sistemas nas sociedades atuais (MELUCCI, 1994). A 

dimensão ação discursiva do MSC revela-se um dos espaços de conflito simbólico, com “[...] 

o desenvolvimento [pelos atores envolvidos no movimento] de novas linguagens que 

alteraram ou substituem as palavras usadas pela ordem social para organizar [sua] experiência 

diária” (MELUCCI, 1994, p. 123, tradução nossa). É assim que podemos afirmar que, tão 

logo “[...] se estrutura, a ação dos movimentos já é um desafio ao sistema” (MELUCCI, 1994, 

p. 123, tradução nossa).  

Seguindo essa linha de raciocínio, podemos considerar que o próprio surgimento do 

movimento social surdo – cujos ativistas são majoritariamente surdos – representou um 

desafio simbólico à lógica do modelo médico da surdez que descreve o surdo como ser 

humano incapaz de conduzir de modo autônomo a sua própria vida social. Esse desafio se deu 

por meio do protagonismo e da autonomia das pessoas surdas na mobilização dos recursos 

necessários à constituição do movimento social surdo.  

Ora, tal mobilização pressupôs a capacidade de organização dos atores sociais 

envolvidos, assim como sua habilidade para estabelecer solidariedade uns com os outros e 

atribuir sentido a suas ações. E, ao mesmo tempo, demonstrou a competência deles para a 

produção simbólica de códigos culturais alternativos de maneira a subverter os padrões 

dominantes nos campos em que a ação coletiva se desdobrou. É assim que a própria 

constituição do movimento social surdo, por ter ocorrido sobremaneira pelas atitudes dos 

próprios sujeitos surdos, pode ser considerada “[...] uma mensagem, uma ação invisível” 

(MELUCCI, 2001, p. 55). 
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2.1.1 O desafio simbólico na luta por identidade e pelo direito à diferença 

 

 

Segundo Melucci (MELUCCI40, 1980 apud LARANA; JOHNSTON; GUSFIELD, 

1994, p. 10, tradução nossa), a construção e a defesa de uma identidade é a principal 

motivação para a formação dos movimentos sociais nas sociedades contemporâneas: “[...] O 

que os indivíduos estão reivindicando coletivamente é o direito de entender sua própria 

identidade: a possibilidade de dispor de sua criatividade pessoal, sua vida afetiva, e sua 

existência biológica e interpessoal.” 

Para o autor, certos movimentos sociais das décadas de 1960-80 – tais como os 

movimentos de mulheres, gays, ambientalistas e jovens – têm objetivos comuns voltados ao 

reconhecimento do direito à diferença e à construção de uma identidade coletiva. Ou seja, 

esses movimentos expressavam mais uma luta por bens culturais do que uma luta 

predominantemente por bens materiais ou transformação do sistema sócio-político-

econômico, que tinham sido os fatores que sustiveram os movimentos operários e outros 

movimentos centrados nas relações de produção da sociedade capitalista industrial.  

De acordo com Melucci (1996, 2001), ao contrário dos antigos movimentos sociais, 

derivados de contradições estruturais do sistema capitalista e que normalmente envolviam a 

ação coletiva apenas de atores de uma dada posição social, os novos movimentos sociais 

mobilizam atores normalmente pertencentes a diferentes extratos sociais, os quais exprimem 

demandas mais voltadas à dimensão cultural, especialmente a questão da identidade. Assim: 

 
Esses movimentos se encontram associados com um conjunto de crenças, símbolos, 
valores e significados relacionados ao sentimento de pertencimento a um grupo 
social diferenciado, com a imagem que seus membros têm de si mesmos e com as 
novas atribuições, socialmente construídas, de significado para a vida cotidiana. [...] 
os fatores de motivação tendem a ser temas culturais ou simbólicos associados com 
sentimentos a um grupo social diferenciado (CHIHU AMPARÁN; LÓPEZ 
GALLEGOS, 2007, p. 141-142, tradução nossa). 

 

Melucci (1989b) refere-se, como exemplo desse tipo de movimento que 

posteriormente redefiniu como MSC, ao movimento de mulheres cuja simples existência 

representou um desafio ao sistema simbólico dominante. “[...] Ser reconhecida como uma 

40 MELUCCI, A. The New Social Movements: a theoretical approach. Social Sciences Information, London, 
UK, v. 19, n. 2, p. 218, 1980. 
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mulher é afirmar uma experiência diferente, uma percepção diferente da realidade [...] O 

objetivo [...] não é apenas a igualdade de direitos, mas mais o direito de ser diferente.” 

(MELUCCI, 1989b, p. 63, grifo do autor). 

Essa explicação sobre o desenvolvimento de uma dimensão de identidade e desafio 

aos códigos culturais dominantes encaixa-se com aquela que foi a orientação preponderante 

da ação coletiva do movimento social surdo a partir de meados dos anos 1990: a reivindicação 

pelo direito à diferença embasado no reconhecimento, pelo Estado brasileiro, da Libras, antes 

de tudo um bem cultural, posto que os surdos passaram a ser descritos pela ideologia 

preponderante no movimento como uma minoria linguística e cultural. Nesse sentido, os 

dados pesquisados demonstraram que, a partir desse momento histórico, o movimento social 

surdo, à semelhança dos MSC estudados por Melucci, formou-se e exprimiu-se publicamente 

“[...] através do discurso do direito à diferença. Ou seja, o direito à autonomia frente aos 

imperativos sistêmicos” (CHIHU AMPARÁN; LÓPEZ GALLEGOS, 2007, p. 138, tradução 

nossa).  

A dimensão de desafio simbólico desenvolvida pelo movimento social surdo brasileiro 

residiu, por conseguinte, na ação coletiva de contestação aos códigos culturais dominantes 

que se encontravam então assentados no modelo clínico-terapêutico da surdez. Tais códigos 

funcionavam então como elementos mediadores das relações entre os atores sociais e sistemas 

sociais complexos, como o sistema educativo e o de saúde, que empregavam recursos 

simbólicos para estruturar as interações no seu interior.  

Em outras palavras, a ação coletiva desse movimento, pelas suas características 

morfológicas, desafiou e modificou certos imperativos sistêmicos, que consistiam em valores, 

crenças e práticas que se desenvolveram ao longo do tempo com base no modelo clínico-

terapêutico da surdez. O movimento social, quando defendeu a valorização e divulgação da 

Libras, da identidade e cultura surda, ofereceu outros códigos culturais aos seus militantes e 

para a sociedade como um todo, em contraposição aos códigos até então predominantes. A 

aprovação de lei de Libras incluiu, nesse sentido, um conteúdo de subversão da lógica cultural 

hegemônica em certos sistemas. 

Além das questões de epistemologia e da natureza da ação coletiva, a opção pela teoria 

de Melucci considerou o recorte temporal do objeto de pesquisa. Os MSC estudados pelo 

sociólogo italiano localizaram-se nas décadas de 1960-80, enquanto as origens do movimento 

social surdo encontram-se justamente na década de 1980, quando ativistas surdos passaram a 
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participar de encontros nacionais e demais iniciativas organizadas pelo movimento social das 

pessoas com deficiência no contexto da redemocratização brasileira.  

A ação coletiva dos surdos desenvolveu-se, então, dentro da cronologia das sociedades 

complexas contemporâneas, em que as formas de organização e ação dos movimentos não são 

mais suficientemente explicadas, segundo Melucci (2001), pelas referências conceituais 

elaboradas para compreender os sistemas da sociedade industrial que se estruturaram entre o 

século XIX e os anos 1950. Para o sociólogo italiano, as sociedades complexas 

contemporâneas se distinguem das sociedades capitalistas precedentes pelo fato de que nelas: 

 
O desenvolvimento capitalista não pode mais ser assegurado pelo simples controle 
da força de trabalho e pela transformação dos recursos naturais para o mercado. Ele 
requer uma intervenção crescente nas relações sociais, nos sistemas simbólicos, na 
identidade individual e nas necessidades. As sociedades complexas não têm mais 
uma base “econômica”, elas produzem por uma integração crescente das estruturas 
econômicas, políticas e culturais. Os bens "materiais" são produzidos e consumidos 
com a mediação dos gigantescos sistemas informacionais e simbólicos (MELUCCI, 
1989b, p. 58). 

 

Essas características gerais alteram o campo onde normalmente se desenvolve o 

sistema de ação dos movimentos contemporâneos, afetando suas características morfológicas. 

Assim: 

 
Os conflitos sociais saem do tradicional sistema econômico-industrial para as áreas 
culturais: eles afetam a identidade pessoal, o tempo e o espaço da vida cotidiana, a 
motivação e os padrões culturais da ação individual. [...] Eles surgem naquelas áreas 
do sistema que estão ligados aos investimentos informacionais e simbólicos mais 
intensivos e expostos às pressões maiores pela conformidade (MELUCCI, 1989b, p. 
58-59). 

 

À época da luta pela oficialização da Libras – décadas de 1980-2000 – devido a um 

conjunto de processos sociais relacionados ao modo de interação da sociedade majoritária 

ouvinte com relação às pessoas surdas, os surdos continuavam expostos às pressões maiores 

pela conformidade dentro de certos sistemas sociais, como os sistemas educativos e de saúde, 

os quais eram orientados e perpassados há várias décadas por discursos e procedimentos 

científicos de padronização social e integração cultural do surdo ao mundo ouvinte41.  

41 Empregamos a expressão mundo ouvinte no sentido de uma realidade social onde os sons são vitalmente 
importantes e cujo processo de construção – desenvolvido por meio das interações que ocorrem nas atividades 
diárias da vida social – tem sido amplamente dominado e controlado pelos ouvintes que baseiam suas ações na 
premissa de que “[...] os surdos não são seres humanos totalmente competentes [...]”, a qual se aplica, sobretudo, 
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O desafio simbólico a esses imperativos sistêmicos constituiu-se um dos produtos 

mais significativos da ação coletiva dos surdos, atingindo áreas diversas da vida social, nas 

quais o embate cultural se reproduz. Deste modo: 

 
Os conflitos se movem, então, rumo à apropriação do sentido contra os aparatos 
distantes e impessoais que fazem da racionalidade instrumental a sua “razão” e sobre 
essa base impõem identificação. As questões antagonistas não se limitam a atingir o 
processo produtivo em sentido estrito, mas consideram o tempo, o espaço, as 
relações, o si-mesmo dos indivíduos. [...] Nessas áreas [...] se manifesta, também, 
uma reação difusa às definições externas de identidade, surgem questões de 
reapropriação que reivindicam o direito de ser eles mesmos (MELUCCI, 2001, p. 
81). 

 

Para Melucci (1989a, 2001), MSC podem trazer mudanças ao mundo. Eles operam 

predominantemente “[...] na esfera dos códigos simbólicos [fornecendo] definições 

alternativas de alteridade e de comunicação [e transmitindo] para o resto da sociedade a 

mensagem de uma possível diferença” (MELUCCI, 1989a, p. 95, tradução nossa). Deste 

modo, desafiam e modificam o domínio dos imperativos sistêmicos nos vários sistemas a que 

o MSC se refere, como o sistema político, o sistema organizacional, o sistema educativo, as 

instituições médicas e de saúde mental, e assim por diante, gerando novos códigos culturais e 

o reconhecimento de novos direitos e responsabilidades.  

Essa linha de raciocínio nos posiciona diante de uma realidade social, construída 

historicamente, na qual os surdos aparecem submetidos a poderosos códigos e recursos 

simbólicos empregados pelas instituições sociais que interagiam com eles para moldar suas 

mentes e seus corpos de acordo com certas premissas sobre a surdez e a comunicação 

humana. Como analisamos nos capítulos seguintes deste trabalho, os ativistas surdos, 

organizados entre si, desenvolveram uma ação coletiva para reivindicar direitos com base em 

certas oportunidades sistêmicas providas por um dado contexto sócio-histórico. Tal ação teria 

significado – na sua forma da ação e na sua orientação – uma forma de contestar e 

reinterpretar os códigos culturais dominantes.  

Embasados na teoria de Melucci (1996), pudemos perceber a natureza, as razões e os 

significados para a ação coletiva dos surdos. Todavia, como explicar a sua formação e a sua 

a quem “[...] nasce surdo ou se torna surdo em uma idade precoce, especialmente se não pode falar” (HIGGINS, 
1980, p. 23, tradução nossa).  
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manutenção no tempo? Como entender e explicar o processo de transformação das 

motivações e queixas dos indivíduos surdos, suas reclamações e ações coletivas difusas e 

aleatórias, em uma forma de ação coletiva capaz de se manter no tempo e se constituir como 

um movimento social? 

Melucci (1996) utiliza o conceito de identidade coletiva para compreender como as 

pessoas decidem se envolver em ações coletivas. Segundo Bartholomew e Mayer (1992, p. 

144, tradução nossa), o conceito preencheria a lacuna, não convincentemente elucidada pelas 

outras teorias de ação coletiva, “[...] entre as bases estruturais para a ação e ação coletiva em 

si [...]”, explicando o processo intermediário de construção social pelo qual os atores definem 

as orientações e as circunstâncias da ação comum. 

De acordo com Melucci (1996, p. 70, tradução nossa), o conceito de identidade 

coletiva deve ser compreendido como um processo interacionista, permanente e não linear, 

por meio do qual os indivíduos e/ou grupos envolvidos em um dado movimento criam e 

negociam uma “[...] definição interativa e compartilhada [...] relativa às orientações de sua 

ação e ao campo de oportunidades e restrições em que ela ocorre”. Tal definição explica os 

fins, os meios e o campo da ação coletiva, que se apresenta incorporada a “[...] um dado 

conjunto de rituais, práticas e artefatos culturais [e] não necessariamente implica 

enquadramentos interpretativos unificados e coerentes” (MELUCCI, 1996, p. 70-71, tradução 

nossa).  

O processo de formação da identidade coletiva depende de uma rede de “[...] relações 

ativas entre atores que interagem, comunicam-se, influenciam-se uns aos outros, negociam e 

tomam decisões [...]” e requer “[...] certo grau de investimento emocional [...] que permite aos 

indivíduos sentirem-se parte de uma unidade comum” (MELUCCI, 1996, p. 71, grifos do 

autor, tradução nossa). 

O conceito de identidade coletiva permite explicar como um conjunto de indivíduos 

produz uma ação coletiva. Melucci (1996) nomeia e ilumina os processos por meio dos quais 

os atores envolvidos definem a si mesmos – construindo um nós –, delineiam um 

enquadramento teórico comum da sua realidade social e avaliam as suas relações com um 

dado contexto sociopolítico – outros atores sociais, oportunidades e restrições políticas, 

recursos existentes para mobilização e assim por diante. Tais elementos sustentam as decisões 

individuais de adesão ou não à ação coletiva, na medida em que permitem que os atores 
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envolvidos calculem juntos os custos e benefícios da ação coletiva de acordo com as 

definições cognitivas e os sentimentos compartilhados dentro do movimento social.  

 

 

2.1.2 A dupla função da ideologia produzida pelo movimento social 

 

 

Para Melucci (1996), a compreensão do sistema de ações por meio do qual os atores 

constroem uma identidade coletiva, contestam e reinterpretam códigos culturais dominantes 

requer uma análise do papel da ideologia na formação e consolidação organizacional dos 

movimentos sociais. Ele define ideologia como um processo de produção simbólica de um 

“[...] conjunto de quadros interpretativos42 simbólicos utilizados pelos atores coletivos para 

representar as suas próprias ações para eles mesmos e para os outros atores dentro de um 

sistema de relações sociais” (MELUCCI, 1996, p. 349, tradução nossa). Os movimentos 

sociais, assim como os demais sistemas sociais, apresentam intensa produção simbólica 

envolvendo seus atores, que procuram definir suas circunstâncias e atribuir significado a suas 

ações dentro das suas interações com o ambiente.  

Segundo Melucci (1996, 2001), um movimento social considera-se e apresenta-se 

publicamente, por meio de operações ideológicas, como o verdadeiro intérprete das relações 

sociais dos sistemas a que suas ações se referem. Ele atribui-se certos valores morais, 

culturais e políticos, legitimando assim os seus quadros interpretativos e assumindo-os como 

válidos para representar a totalidade de posições dos sistemas sociais, ainda que sejam 

baseados numa racionalização da realidade social de acordo com os seus interesses, 

referenciais cognitivos e emocionais. Ao mesmo tempo, o movimento emprega seus recursos 

simbólicos para desqualificar, a partir de argumentos diversos, as produções ideológicas de 

seus adversários. De acordo com Melucci (1996, p. 350, tradução nossa):  

 

42 Traduzimos o conceito frame, do original inglês, por “quadro interpretativo”, seguindo a tendência de 
sociólogos que analisam os movimentos sociais com base na abordagem da Framing Theory (Teoria do 
Enquadramento Interpretativo). Os quadros interpretativos são “[...] esquemas de interpretação que permitem 
aos indivíduos localizar, perceber, identificar e classificar os acontecimentos ocorridos dentro do seu espaço de 
vida e no mundo em geral. Ao atribuir significado aos eventos ou acontecimentos, os quadros interpretativos 
funcionam para organizar a experiência e guiar a ação, seja individual ou coletiva” (SNOW et al., 1986, p. 464, 
grifos dos autores, tradução nossa). 
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[...] Na ideologia do movimento social, é quase sempre possível identificar, mais ou 
menos explicitamente, a definição de ator social que é mobilizada, de adversário 
contra quem o movimento deve lutar, e os objetivos coletivos da luta. Esses três 
elementos analíticos são combinados num sistema complexo de representações que 
define a posição do ator social em relação ao oponente e às metas coletivas nos 
seguintes modos: (a) A definição do grupo social em cujo nome as ações são 
realizadas determina os limites da identidade coletiva e a legitimidade do 
movimento; (b) A situação indesejável que deu origem à necessidade da ação 
coletiva é atribuída a um adversário ilegítimo, usualmente definido em termos não 
sociais; (c) Os objetivos ou metas desejáveis, para os quais é necessário lutar, 
existentes para a sociedade como um todo; (d) Há uma relação positiva entre o ator e 
as metas gerais da sociedade, e, portanto, as ações do movimento vão além dos 
interesses particulares do ator; (e) O adversário é visto como um obstáculo aos 
objetivos gerais da sociedade; e (f) Há, então, uma oposição irreconciliável entre o 
ator e o adversário. 

 

No processo de formação e manutenção do movimento social, a ideologia desempenha 

duas funções complementares: integração e estratégia. A função integrativa refere-se aos 

processos de enquadramento interpretativo, baseados em aparatos discursivos e práticas 

rituais, que visam manter a unidade organizacional em face de eventuais pressões 

desagregadoras.43  

Para Melucci (1996), é comum existir uma variedade de interesses, demandas e táticas 

no interior dos movimentos, o que pode levar a conflitos, disputas pela liderança ou provocar 

dissidências. Para prevenir a emergência deste tipo de conflito, os enquadramentos 

interpretativos reiteram certo conjunto de valores e normas de um dado grupo – aquele 

associado às lideranças – para fazê-los coincidir com o do movimento como um todo.  

Desse modo, “[...] A ideologia coordena, articula e torna coerentes [diversas] 

demandas, associando-as, então, com princípios gerais” (MELUCCI, 1996, p. 353, tradução 

nossa). Assim, são fixados os “[...] limites de pertencimento [...] e critérios para a 

identificação e punição de quem se desviar das normas” (MELUCCI, 1996, p. 353, tradução 

nossa). Entretanto, o domínio dos recursos interpretativos por um dado grupo não é 

monolítico tampouco perene, podendo sofrer alterações devido a conflitos entre grupos e 

facções, novas configurações na distribuição do poder e troca de líderes, “[...] sendo o 

controle da ideologia e, mais comumente, do fluxo de informações [...] um importante recurso 

de liderança” (MELUCCI, 1996, p. 353, tradução nossa). 

43 Para Bartholomew e Mayer (1992, p. 144, tradução nossa), “[...] o mérito da abordagem construtivista de 
Melucci é que ele não encobre, mas expõe a probabilidade de problemas como a construção de solidariedade, 
recusando-se a assumir a unidade dos movimentos sociais”.  
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A estabilização de certas práticas rituais também é um recurso ideológico adotado 

pelos movimentos para manter a unidade de seus componentes. Determinados códigos 

linguísticos, certos comportamentos e estilos de vestir, aspectos da organização das 

cerimônias internas e demonstrações externas são reproduzidos e cristalizados, de modo a 

criar características comuns entre os que compõem o movimento. Esses rituais “[...] 

representam a síntese de uma cultura organizacional compartilhada [e] tendem a garantir a 

continuidade e a eficácia da ideologia [...]” (MELUCCI, 1996, p. 353, tradução nossa).  

Além da função integrativa em relação aos membros do movimento, a ideologia 

desempenha uma função estratégica em relação ao ambiente sócio-histórico. Em sua fase de 

consolidação, o movimento mobiliza recursos simbólicos voltados à ampliação de sua base de 

apoio na sociedade, incluindo as alianças com outros grupos e organizações sociais dentro dos 

sistemas a que suas ações coletivas se referem. Esforços são assim direcionados de maneira 

especial ao aumento da sua influência sobre o sistema político, onde busca espaços de atuação 

e representação de seus interesses.  

Há ainda a preocupação em vencer a complexa batalha simbólica pelo apoio da 

opinião pública, como sublinharam em sua análise os sociólogos mexicanos Chihu Amparán e 

López Gallegos (2007, p. 148, tradução nossa):  

 
 [...] a ideologia trata de melhorar, aos olhos da opinião pública, a posição do ator 
coletivo em relação ao seu antagonista. Os enfrentamentos entre o movimento e seus 
adversários podem ser considerados como encontros dramáticos nos quais se 
mobilizam estratégias simbólicas com o propósito de produzir significados positivos 
para o movimento e significados negativos para o adversário.  

 

A produção simbólica de resultados positivos ocorre tanto nas situações de vitória, 

quanto nas de derrota. Os primeiros são “[...] articulados simbolicamente como a vitória do 

bom e justo sobre a injustiça arbitrária [...]” e os segundos são descritos como a “[...] batalha 

do fraco contra o poderoso, com especial atenção a qualquer tática desleal” (MELUCCI, 

1996, p. 354-355, tradução nossa). 
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2.1.3 Latência e visibilidade: os dois polos de existência dos movimentos sociais 

 

 

Na teoria de Melucci (1996), o sistema de ações que compõe o movimento social 

desenvolve-se dentro das estruturas correlacionadas de latência e visibilidade. Esse modelo 

bipolar de formas de agir dos movimentos sociais depende de certas condições sistêmicas para 

funcionar inteiramente. Elas incluem a variedade dos grupos que formam as redes submersas 

do movimento, a flexibilidade do sistema político na transição de um polo a outro do modelo 

e, finalmente, a existência, dentro do movimento, de organizações que sejam capazes de 

assegurar a comunicação interna – principalmente nas fases de latência – e a comunicação 

externa – em especial nas fases de mobilização (MELUCCI, 1989b, 1994).  

As fases articuladas de latência e visibilidade têm funções diferentes na existência do 

movimento social. A latência é o polo invisível do movimento, consistindo de redes e nichos 

resguardados das pressões conformadoras dos códigos culturais dominantes, em que novas 

identidades, ligações de solidariedade e enquadramentos interpretativos são forjados e 

alimentados nas relações sociais entre os atores sociais envolvidos no movimento. Assim: 

 
A latência permite que as pessoas experimentem diretamente novos modelos 
culturais – uma mudança no sistema de significados – que, com muita frequência, é 
oposta às pressões sociais dominantes [...]. A latência cria novos códigos culturais e 
faz com que os indivíduos os pratiquem (MELUCCI, 1989b, p. 61). 

 

Submersa na vida cotidiana, a latência constitui-se como “[...] laboratório subterrâneo 

para a inovação e o antagonismo” (MELUCCI, 1994, p. 127, tradução nossa), onde se 

concretiza uma verdadeira práxis – ou seja, experiência vivida e refletida dos quadros 

interpretativos pelos atores sociais – cuja simples existência contrapõe-se aos imperativos 

sistêmicos que o movimento pretende combater e transformar. Para Chihu Amparán e López 

Gallegos (2007, p. 149, tradução nossa), a força efetiva dos movimentos sociais 

contemporâneos reside na latência:  

 
Os movimentos sociais contemporâneos devem sua força não tanto a suas 
demonstrações públicas, como ao vigor das redes subterrâneas construídas, pois são 
elas que permitem sustentar formas alternativas de organização da vida social [...] 
Latência não significa inatividade.  
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Os dados coletados comprovaram que um dos mais importantes polos da latência do 

movimento surdo estruturou-se no cotidiano de associações de surdos e da Feneis (tanto na 

sede quanto nos escritórios regionais). Tais nichos – protegidos dos imperativos mais 

coercitivos do modelo clínico-terapêutico da surdez – permitiram aos surdos inventarem e 

experimentarem um novo modelo cultural estruturado no reconhecimento e na valorização do 

uso da língua de sinais.  

As estruturas de latência existentes incorporaram ainda as redes de relações sociais 

decorrentes da participação dos surdos em grupos e projetos de pesquisa, assim como em 

escolas especiais, laboratórios e centros de atendimento a surdos que baseavam o seu trabalho 

em propostas de bilinguismo para surdos. Elas abrangiam ainda os cursos e congressos sobre 

Libras e educação bilíngue de surdos que eram promovidos pelas universidades, Feneis e 

instâncias governamentais. Ademais, várias instituições religiosas desempenharam esse papel 

(ASSIS SILVA, 2012). 

A partir de tais estruturas, formaram-se e articularam-se as redes de troca relativas aos 

direitos dos surdos e ao reconhecimento da Libras, as quais serviram de fio condutor para a 

criação e o estreitamento de vínculos de solidariedade entre os atores sociais envolvidos na 

emergência do movimento social surdo. Essa dinâmica formativa corroborou a proposição 

teórica de que a ação coletiva não deriva de uma simples “[...] agregação de indivíduos 

atomizados [...]” que não têm ligações preexistentes entre si (MELUCCI, 1996, p. 18, 

tradução nossa). Resulta, ao contrário, de “[...] processos complexos de interação mediados 

por certas redes de pertencimento [envolvendo] uma estrutura articulada de relações, circuitos 

de interação e influência, e escolhas entre formas alternativas de comportamento” 

(MELUCCI, 1996, p. 18, tradução nossa).  

Nesse sentido, a aplicação do conceito de latência contribui exatamente para aclarar e 

explicar as dinâmicas e as funções dos processos relacionais cotidianos que precedem a 

entrada dos movimentos sociais na arena pública durante as fases de visibilidade. 

Melucci (1989b) observa ainda que a latência semeia as ações coletivas públicas que 

constituem o polo visível do movimento. A mobilização na esfera pública requer o sentido e a 

orientação dos quadros interpretativos e códigos culturais que são forjados e vividos 

antecipadamente no dia a dia das redes sociais previamente estabelecidas na fase de latência. 

A latência é a condição sem a qual não haveria mobilização. Como face visível do 
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movimento, a mobilização desenvolve uma importante função simbólica que inclui diversos 

significados: 

 
Ela proclama oposição contra a lógica que orienta a tomada de decisão em relação a 
uma política pública específica. Ao mesmo tempo, ela age como um meio que revela 
ao resto da sociedade a conexão entre um problema específico e a lógica dominante 
do sistema. Em terceiro lugar, ela proclama que modelos culturais alternativos são 
possíveis, especificamente aqueles que a sua ação coletiva já pratica e mostra. A 
mobilização unifica o impulso da inovação cultural, as demandas antagônicas, e 
outros níveis que compõem a ação do movimento (MELUCCI, 1994, p. 127, 
tradução nossa). 

 

As mobilizações públicas desempenham ainda funções de ordem mais estratégica na 

existência dos movimentos sociais. Primeiro, elas são o momento de contato direto do 

movimento com o sistema político, pois, durante a latência, “[...] apenas os núcleos 

profissionalizados mantêm contatos principalmente instrumentais com algum setor do sistema 

político” (MELUCCI, 1994, p. 128, tradução nossa). Segundo, “[...] a visibilidade reforça as 

redes submersas. Fornece energia para renovar a solidariedade, facilita a criação de novos 

grupos e o recrutamento de novos militantes atraídos pela mobilização pública que então flui 

na rede submersa” (MELUCCI, 1989b, p. 62).  

As passeatas organizadas no Rio de Janeiro, em 1994, e em Porto Alegre, em 1999, 

são exemplos de demonstrações públicas proclamando a existência do movimento social 

surdo.44 No Rio de Janeiro, os militantes transmitiram sua mensagem de autoafirmação e 

protagonismo utilizando-se de elementos com forte sentido simbólico, como o logo Surdos 

Venceremos desenhado nos cartazes e faixas carregados durante manifestação. Em Porto 

Alegre, os militantes discutiram, votaram e entregaram eles mesmos às autoridades públicas o 

documento A educação que nós surdos queremos (FENEIS, 1999b), que demarcava suas 

principais reivindicações.  

 

 

44 Tarrow (2009, p. 131) destaca que os movimentos sociais normalmente utilizam formas de ação coletiva 
convencionais, com a demonstração pública, porque elas fazem parte de um “[...] repertório geralmente 
conhecido e compreendido [...]” pelos atores envolvidos. As passeatas promovidas pelo movimento social surdo 
brasileiros são exemplos claros desse tipo de demonstração pública e serão comentadas mais detalhadamente no 
capítulo 4 deste trabalho. 
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2.1.4 Estruturas organizacionais e o papel da liderança no movimento social 

 

 

Para explicar a consolidação do MSC em uma dada contiguidade de espaço e tempo, 

Melucci (1989b) analisa como as suas estruturas organizacionais são formadas e mantidas e 

como as funções de liderança são estabelecidas.  

Segundo Melucci (1989b, p. 61), nas sociedades contemporâneas, “[...] a situação 

normal do ‘movimento’ é ser uma rede de pequenos grupos imersos na vida cotidiana que 

requerem um envolvimento pessoal na experimentação e na prática da inovação cultural”. As 

estruturas organizacionais têm o papel de unir os diferentes grupos da rede de movimento ou 

área de movimento a fim de institucionalizar os processos de tomada de decisão para 

conseguir atingir os objetivos esperados pelos atores sociais.45  

Tais estruturas são formadas dentro das interações entre elementos da composição 

interna do movimento e elementos do contexto histórico, variando de uma organização 

particular a diferentes organizações, que tanto podem competir pela representação das 

demandas do movimento quanto estabelecer relações de cooperação, alianças e fusões 

estratégicas. Embora Melucci (1996) não esclareça o estatuto jurídico dessas estruturas 

organizacionais, depreende-se que incluem as organizações – por exemplo, a Feneis – 

surgidas e consolidadas dentro do sistema de ação dos movimentos sociais.   

Melucci ressalta que as estruturas organizacionais definem os objetivos e as ações 

comuns para a multiplicidade de grupos sociais e interesses que compõem a base do 

movimento. Para o desempenho dessa função unificadora e orientadora, as organizações 

distribuem recursos e incentivos visando constituir e manter a adesão dos membros e a coesão 

entre eles. Elas empregam ao mesmo tempo mecanismos para controlar potenciais conflitos 

internos que poderiam prejudicar sua relativa estabilidade.  

Esses processos internos são voltados à alocação de recursos e produção de símbolos. 

Eles incluem: “[...] (a) um sistema de papeis e a divisão de trabalho; (b) mecanismos e 

45 Ainda que utilize a expressão movimento social na maioria de sua obra, Melucci (1989b, p. 60) diz preferir os 
termos redes de movimento ou área de movimento, porque são definições que incluem “[...] não apenas as 
organizações ‘formais’, mas também a rede de relações ‘informais’ que conectam núcleos de indivíduos e grupos 
a uma área de participantes mais ampla”. Neste texto, optamos por usar apenas a expressão movimento social, no 
sentido elaborado por Melucci (1996). Na verdade, consideramos que esse conceito, tal qual desenvolvido pelo 
autor e exposto por nós anteriormente, abrange tanto organizações formais, como a Feneis, quanto relações 
informais, como os vínculos de solidariedade entre pessoas surdas (MELUCCI, 1996, 2001). 
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critérios para a distribuição de custos e benefícios; e (c) a estrutura de incentivos” 

(MELUCCI, 1996, p. 315, tradução nossa). O autor explica que a diferenciação e 

especialização de papeis – consubstanciada na estruturação de um organograma – visa 

aumentar a eficiência na busca dos objetivos, a adaptação às variações do contexto sócio-

histórico e a autopreservação da organização. Os custos e benefícios dentro da organização 

são repartidos de acordo com o sistema de papeis e funções. A estrutura de incentivos, com 

recompensas e sanções, motiva o desempenho dos indivíduos e grupos nas suas respectivas 

funções. Tais incentivos podem incluir, por exemplo, a designação para funções de 

representação nas instâncias governamentais ou a prioridade no preenchimento das vagas 

disponibilizadas em determinadas atividades promovidas pela organização (MELUCCI, 

1996). 

A escolha dos critérios e das formas de alocação de recursos pressupõe a existência de 

uma hierarquia dentro da organização. O sistema de poder, que pode variar dentro das 

organizações, inclui “[...] (a) uma estrutura para a distribuição do poder em si; (b) processos 

para a agregação de demandas e tomada de decisões; (c) mecanismos garantidores da 

sucessão das funções de liderança” (MELUCCI, 1996, p. 316, tradução nossa). Deste modo: 

 
A distribuição de poder é [...] evidente no modo como as diferentes demandas 
surgidas dentro do movimento entram nos processos de tomada de decisão e, de 
resto, nas próprias características destes processos. Uma organização do movimento 
pode abranger uma quantidade variável de filtros e mediações para lidar com 
demandas e o seu processo de tomada de decisões pode ser mais ou menos aberto à 
participação e controle dos vários membros (MELUCCI, 1996, p. 316, tradução 
nossa). 

 

Nossa pesquisa confirmou a posição da Feneis como a principal organização do 

movimento social surdo. Melucci (1996) afirma que uma organização do movimento social 

utiliza o sistema de poder para controlar não apenas as diversas demandas e o modo como os 

diferentes membros intervêm nas tomadas de decisão, mas também para controlar a 

transferência de poder por meio de mecanismos de sucessão – a qual pode ser objeto de 

polêmicas e conflitos internos.  

Segundo Melucci (1996, p. 319, tradução nossa), as novas lideranças podem ser 

escolhidas dentro de processos mais ou menos centralizados e que podem ocorrer de forma 

indireta – via representantes de instâncias ou funções intermediárias da organização – ou 

direta – pelos membros que compõem o movimento –, mas “[...] é um caso raro que a escolha 
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direta não seja filtrada através da organização”. A troca de lideranças reflete a dinâmica da 

balança das relações de poder entre os vários grupos e subgrupos que compõem a 

organização, envolvendo o debate sobre os objetivos e as formas de atuação do movimento 

social. A troca pode resultar em uma nova estabilização ou significar a criação de facções e, 

no limite, rupturas e dissidências (MELUCCI, 1996). Essa preocupação com os processos 

sucessórios nas organizações relaciona-se com a ênfase que a teoria de Melucci confere aos 

líderes na mobilização e estruturação organizacional do movimento social. Assim: 

 
É a liderança que promove a busca de objetivos, desenvolve estratégias e táticas para 
a ação, e formula uma ideologia. A penetração do movimento na sociedade, a 
lealdade e o envolvimento de seus membros, e o consenso dos diferentes grupos 
sociais, tudo depende de ações dos líderes (MELUCCI, 1996, p. 332, tradução 
nossa).  

 

Melucci (1996) critica estudos do fenômeno da formação da liderança no movimento 

social que se restringem a constatar as habilidades pessoais dos líderes, satisfazendo-se com 

as interpretações tradicionais a respeito da dependência de um líder carismático para a 

mobilização dos seus membros. Para não ser reducionista, a análise deve incidir sobre as 

relações sociais entre os líderes e a base do movimento, descrevendo os componentes da 

interação que são responsáveis pela conexão entre ambas as partes.  

Para o autor, tanto a liderança quanto a base realizam investimentos na interação em 

busca de benefícios específicos e a mantêm se continuam a vê-la como mutuamente 

vantajosa, ou seja, “[...] enquanto o líder persegue os objetivos do grupo e satisfaz as 

expectativas de seus membros, ele pode depender deles para suporte e lealdade” (MELUCCI, 

1996, p. 333, tradução nossa).  

Dentro do complexo sistema de troca existente no movimento, a base deposita na 

liderança a expectativa de mobilizar e distribuir recursos e compensações, definir normas e 

impor sanções, coordenar as atividades organizacionais e representar os interesses do 

movimento nas relações com a sociedade. “[...] Os membros dotam o líder com status, 

prestígio e poder, e investem seus próprios recursos na ação coletiva” (MELUCCI, 1996, p. 

334, tradução nossa).  

Na descrição que realiza da ação de liderança, Melucci (1996) identifica as seguintes 

funções inter-relacionadas: (a) definir os objetivos, estabelecendo prioridades e adaptando-as 

ao contexto sócio-histórico; (b) fornecer os meios para a ação, ou seja, mobilizar e direcionar 
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os recursos materiais (infraestrutura) e humanos (militantes e apoiadores) para a execução das 

prioridades; (c) manter a estrutura, intermediando interesses e construindo a coesão interna 

entre os atores que formam o movimento; (d) mobilizar a base de apoio, motivando os atores 

e atraindo o apoio de outros grupos e organizações da sociedade; e, por fim, (e) manter e 

reiterar a identidade, favorecendo a construção de uma identidade coletiva por meio de 

processos de enquadramento interpretativo para a identificação dos problemas que afetam os 

atores e podem ser resolvidos pela ação do movimento.  

Como os líderes se deparam em várias situações com alternativas excludentes no 

processo de tomada de decisões dentro do movimento, Melucci (1996, p. 340, tradução nossa, 

grifo do autor) destaca que “[...] o fulcro da ação de liderança é a decisão, isto é, a capacidade 

de escolher entre alternativas e reduzir incertezas [...]”.  

 

 

2.2 A TEORIA DA MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS E O CONCEITO DE 
ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO SOCIAL 

 

 

Melucci (1996) oferece lentes conceituais para entender e explicar o nível 

microssocial e mesossocial da ação coletiva do movimento social surdo brasileiro para o 

reconhecimento da Libras pelo Estado.46 Para Alonso (2009, p. 64-65), Melucci privilegia 

“[...] mecanismos micro e mesossociológicos que vinculariam o novo padrão de sociedade, as 

experiências individuais da complexificação e as novas formas de ação política”.  

Entretanto, autores como Bartholomew e Mayer (1992) e Gohn (1997) observam que a 

produção teórica do sociólogo italiano tende a deixar em segundo plano os processos sociais 

que ocorrem no campo político-institucional, como a estruturação jurídica das organizações 

do movimento social e a relação destas com o sistema partidário e as instâncias estatais. De 

fato, segundo Melucci (1989b, p. 53), as formas pelas quais o MSC relaciona-se “[...] com o 

46 Giddens (2012) discorre sobre três níveis da análise social e cultural da sociedade. O nível microssocial refere-
se às interações humanas cotidianas dentro de ambientes específicos que tanto constituem quanto restringem os 
entendimentos e as ações dos atores sociais. O nível macrossocial engloba sistemas sociais em grande escala, 
como o sistema político e a ordem econômica, envolvendo características gerais da sociedade, como classe social 
e divisão do trabalho. No nível mesossocial, situam-se fenômenos sociais entre os níveis micro e macro, 
incluindo as instituições e dimensões organizacionais da sociedade. 
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sistema político e com o Estado é apenas um fator mais ou menos importante na ação 

coletiva”. Assim: 

 
Embora a relação entre sistemas políticos e movimentos sociais seja uma 
perspectiva analítica que é difícil de evitar em sociedades complexas, é uma 
perspectiva limitada. Os conflitos sociais contemporâneos não são apenas políticos, 
pois eles afetam o sistema como um todo [...] se concentram nas necessidades de 
auto-realização, mas não numa orientação política, porque contestam a lógica do 
sistema nos campos culturais e na vida cotidiana das pessoas (MELUCCI, 1989b, p. 
54). 

 

Essa posição de Melucci deve-se em larga escala à base empírica em que se baseia a 

sua produção. Melucci (1996, 2001) pesquisou os MSC – como o movimento pacifista ou 

ecológico – no contexto histórico europeu e norte-americano das décadas de 1960-1980. 

Nesse contexto, os MSC buscavam desenvolver a sua ação coletiva da maneira mais 

autônoma possível em relação tanto ao Estado quanto ao sistema político.  

Todavia, a busca por autonomia em relação ao campo político-institucional não foi 

uma orientação dominante dos movimentos sociais latino-americanos (CHIHU AMPARÁN; 

LÓPEZ GALLEGOS, 2007). Para Chihu Amparán e López Gallegos (2007, p. 154, tradução 

nossa), na América Latina, “[...] a relação com o Estado resulta crucial para entender os 

movimentos sociais contemporâneos [...]”.  

Nessa direção, Zald (1992) considera que a análise da ação coletiva dos movimentos 

sociais deve considerar o nível macrossocial da ação estatal e o seu impacto no movimento 

social, seja de modo direto, por meio de restrições ou estímulos, seja de maneira indireta, 

como efeito de determinadas políticas governamentais. Assim: 

 
O Estado suscita muitos assuntos com os quais os movimentos sociais se debatem. 
Além disso, o Estado facilita ou impede os movimentos, ameaçando ou aumentando 
os custos da ação coletiva, operando em coalizão com o movimento ou opondo-se a 
ele (ZALD, 1992, p. 339, tradução nossa). 

 

McCarthy e Zald (1997), embasados na Teoria da Mobilização de Recursos47, 

explicam que o movimento social tende a estruturar-se como uma Organização do Movimento 

47 A Teoria da Mobilização de Recursos (TMR), desenvolvida por um grupo de sociólogos norte-americanos a 
partir da década de 1970, enfatiza o caráter racional inerente à tomada de decisão pelos atores sobre aderir ou 
não a um movimento. Antes de agir coletivamente, os atores avaliam os custos e benefícios individuais 
envolvidos na participação, engajando-se quando estes superam aqueles. A ação coletiva centraliza-se no uso 
instrumental das organizações do movimento social (OMS) para a mobilização dos recursos materiais e humanos 
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Social (OMS), quando inclui entre as suas metas a obtenção de recursos e benefícios dentro 

do sistema político – como a aprovação de uma legislação específica. Esses autores definem a 

OMS como uma instituição tipicamente formal que existe com base na lei, tem seus 

escritórios e procedimentos administrativos, além de mostrar-se disposta a se envolver em 

política oficial ou institucionalizada. Historicamente, isso ocorreu em grande medida com a 

Feneis. 

A OMS “[...] identifica suas metas com as preferências de um movimento social [...] e 

as tentativas para implantar esses objetivos” (McCARTHY; ZALD, 1997, p. 153, tradução 

nossa). Ela mobiliza e agrega recursos – como militantes, simpatizantes, instalações, trabalho, 

financiamento, legitimidade, solidariedade, entre outros – que vêm dos indivíduos e de outras 

organizações sociais, incluindo instâncias estatais.  

Esses recursos são convertidos em ações coletivas para atingir os objetivos do 

movimento social conforme diferentes táticas, como estratégias de protesto – por exemplo, 

passeata ou abaixo-assinado – ou lobbying48 – como organização e transmissão para 

deputados e senadores de materiais contendo informações sobre as demandas do movimento 

social. 

A articulação das demandas múltiplas de um movimento em uma única voz de 

autoridade dentro da esfera pública é uma das mais relevantes tarefas da OMS (McCARTHY; 

ZALD, 1997). Assim: 

 
As organizações só se concretizam como fonte de poder se houver disponibilidade 
de recursos, e essas condições externas à ação, que escapam ao controle subjetivo, 
são justamente as que determinam a força da organização e, por conseguinte, o seu 
sucesso (McCARTHY; ZALD, 1997, p. 156, tradução nossa). 

 

necessários à consecução das metas do movimento. Para Alonso (2009, p. 53), a TMR “[...] privilegia a 
racionalidade e a organização e nega relevo a ideologias e valores na conformação das mobilizações coletivas”.  
48 Lobbying é a ação de representantes de grupos de interesses para apresentar as demandas do grupo que eles 
representam aos legisladores ou tomadores de decisão das instâncias governamentais (BOBBIO; NICOLA; 
PASQUINO, 2004). Segundo Farhat (2007, p. 145), os grupos de interesses são formados “[...] de pessoas físicas 
e/ou jurídicas, formal ou informalmente ligadas por determinados propósitos, interesses, aspirações ou direitos 
[...]”. 
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McCarthy (1996, p. 141, tradução nossa) destaca que as OMS não são as únicas 

estruturas de mobilização de recursos, pois esta pode ocorrer igualmente em um nível menos 

formal, envolvendo: 

 
A série de locais sociais da estrutura de micromobilização da vida cotidiana que não 
são destinados primariamente à mobilização do movimento, mas onde a mobilização 
pode ser gerada: estes incluem unidades familiares, redes de amizade, associações 
voluntárias, unidades de trabalho, e os elementos da estrutura do próprio Estado. 

 

Nessa direção, a mobilização de recursos necessários à ação coletiva dos membros do 

movimento social surdo não se limitou à Feneis ou às associações de surdos. De acordo com 

os dados da pesquisa, espaços disponibilizados por universidades públicas e particulares para 

reuniões e projetos de pesquisa envolvendo pessoas surdas usuárias da Libras podem ser 

considerados exemplos de locais que acabaram se convertendo em estruturas de mobilização, 

ainda que não tivessem sido criados para essa finalidade. 

 

 

2.3 A TEORIA DO PROCESSO POLÍTICO E O CONCEITO DE ESTRUTURA DE 
OPORTUNIDADES POLÍTICAS 

 

 

Melucci (1989b, p. 5) explica que o sistema de ação que constitui o movimento social 

ocorre dentro de “[...] um sistema de oportunidade e coerções [ou] campo sistêmico de 

possibilidade e limites”. Logo, as relações entre os atores sociais se dão dentro de um dado 

ambiente sócio-histórico que favorece ou constrange a ação coletiva.  

De acordo com Alonso (2009), Melucci concentra sua análise no nível microssocial 

das interações sociais, filiando-se assim à tradição do interacionismo simbólico.49 Por 

conseguinte, as “[...] oportunidades e constrangimentos objetivos à ação coletiva [...] são 

mediados pelas percepções dos agentes, por uma apreensão cognitiva das possibilidades e 

limites, produzida no próprio curso da ação” (ALONSO, 2009, p. 65). 

49 O interacionismo simbólico é um dos fundamentos da teoria de Melucci (1996). O sociólogo norte-americano 
Herbert Blumer (1986, p. 2, tradução nossa) define-o com base em três premissas inter-relacionadas: “[...] os 
seres humanos agem em relação às coisas com base nos significados que as coisas têm para eles [...] o 
significado de tais coisas é derivado ou origina-se da interação social que se tem com um indivíduo [...] esses 
significados são manejados e modificados por meio de um processo interpretativo usado pela pessoa ao lidar 
com as coisas que ela encontra” (1986, p. 2, tradução nossa).  
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Tomadas do ponto de vista das interações sociais, as oportunidades e os limites 

sistêmicos não são especificados e analisados em termos das suas circunstâncias macro-

históricas, sobretudo aquelas relativas às relações que o movimento social estabelece com o 

sistema político e as ações institucionais do Estado.  

Segundo Brandão (2001, p. 155), tal apreensão do fenômeno social, embasada nas 

definições subjetivas dos atores sociais sobre as circunstâncias da sua ação, não propicia 

suficientes ajustes de foco para investigações sobre “[...] o caráter definidor de algumas 

circunstâncias macrossociais sobre interações microssociais”. 

Todavia, a investigação empírica e a pesquisa bibliográfica têm oferecido indicações 

sobre a importância do contexto político mais amplo – como a redemocratização brasileira – e 

do papel do Estado – por exemplo, Corde – como fatores explicativos para a emergência e o 

desenvolvimento da ação coletiva do movimento surdo nas décadas de 1980-1990. Desse 

modo, a construção do objeto de pesquisa conduziu-nos à necessidade de combinarmos as 

perspectivas macro e micro50 na análise do fenômeno social estudado.  

Decidimos então tomar a noção de “[...] campo sistêmico de possibilidades e limites 

[...]” (MELUCCI, 1989b, p. 5) sob a ótica do conceito de estrutura de oportunidades políticas, 

definido na produção do sociólogo norte-americano Tarrow (2009) dentro da Teoria do 

Processo Político (TPP).51   

A TPP “[...] enfatiza a importância crucial da expansão das oportunidades políticas 

como o impulso final para a ação coletiva” (McADAM; McCARTHY; ZALD, 1996, p. 7, 

tradução nossa). Para Tarrow (1996), quando o contexto político e institucional mais amplo 

muda com o tempo, altera-se o campo onde agem os atores sociais e, deste modo, são 

redimensionadas as restrições e oportunidades disponíveis ao surgimento e sustentação do 

movimento social. Este campo onde ocorre a ação dos atores sociais é definido 

conceitualmente como estrutura de oportunidades políticas:  

50 Conforme a indicação de Brandão (2001, p. 164) sobre a “[...] necessidade de incluir tanto os aspectos 
subjetivos quanto os processos externos na elaboração, análise e interpretação das pesquisas em ciências 
sociais”. 
51 A TPP marcou a produção norte-americana sobre movimento sociais das décadas de 1970-1980. Seu foco 
analítico é o campo político, tomado na sua dimensão macrossocial. Dentre suas premissas principais, destaca-se 
o argumento de que “[...] os ativistas não escolhem objetivos, estratégias e táticas em um vácuo. Em vez disso, o 
ambiente político – conceitualizado de modo bastante amplo – define as queixas em torno da qual os ativistas se 
mobilizam, priorizando algumas reivindicações em detrimento de outras” (MEYER, 2004, p. 127-128, tradução 
nossa). 
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Por estrutura de oportunidades políticas, refiro-me a sinais consistentes – mas não 
necessariamente formais, permanentes ou nacionais – para os atores sociais ou 
políticos, que podem tanto encorajá-los quanto desencorajá-los para o uso de seus 
recursos internos a fim de formar movimentos sociais (TARROW, 1996, p. 54, 
grifos do autor, tradução nossa). 

 

As ações institucionais do Estado são descritas pela TPP como variáveis importantes 

na criação das oportunidades políticas para a ação coletiva dos atores. Segundo Tarrow 

(1996), existe uma série de diferentes mecanismos pelos quais o Estado pode favorecer a 

emergência e o desenvolvimento de um movimento social, tais como: 

 

(a) Abrir canais de vocalização para que as suas demandas cheguem às agências estatais e 

possam então ser consideradas na formulação das políticas governamentais.  

(b) Prover recursos materiais para manter tanto a sua mobilização quanto as suas estruturas 

organizacionais.  

(c) Reconhecer a sua posição como representante e interlocutor legítimo dos interesses de 

um grupo social perante as instâncias do Estado.  

 

Tais ações estatais diminuem os custos e aumentam as expectativas dos atores sociais 

quanto aos benefícios e ganhos da ação coletiva – sejam eles de ordem política, ideológica, 

financeira ou outros –, fomentando o movimento social. Por outro lado, conforme explica 

Tarrow (1996), o Estado, em vez de criar oportunidades políticas, pode atuar na direção 

oposta, impondo restrições e coerções para a ação coletiva do movimento social, dentre elas: 

 

(a) Censurar, reprimir ou criminalizar suas ações. 

(b) Fechar o sistema político à sua participação.  

(c) Estabelecer entraves burocráticos ao seu acesso às instâncias estatais.  

 

Esses e outros mecanismos aumentam o custo da ação coletiva e, desta maneira, 

dificultam a mobilização de recursos para o movimento social. O fato é que a criação de 

oportunidades políticas pelo Estado não é um processo unidimensional. Os movimentos 

poderão perceber e utilizar com mais ou menos eficiência os recursos externos que estão 

disponíveis ao grupo para a sua organização e, sobretudo, mobilização para consolidar ou 
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ampliar a estrutura de oportunidades políticas existentes, ou seja, “[...] uma vez formados [...] 

os movimentos criam oportunidades [...]” (TARROW, 2009, p. 106, grifo do autor). 

Na nossa pesquisa, constatamos que o Estado brasileiro criou condições de 

oportunidades políticas para a agência coletiva de ativistas surdos nas décadas de 1980-1990, 

dentro de uma conjuntura internacional e nacional de ampliação e consolidação das garantias 

dos direitos da pessoa com deficiência. Os recursos estatais então disponibilizados a esses 

ativistas foram fundamentais ao surgimento e à estruturação do movimento social surdo 

brasileiro que, como veremos no próximo capítulo, havia emergido do movimento social das 

pessoas com deficiência. 
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3 O MOVIMENTO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E A GÊNESE DO 
MOVIMENTO SOCIAL SURDO BRASILEIRO 

 

 

Em primeiro lugar, movimentos sociais devem ser 
entendidos em seus próprios termos: em outras palavras, 
eles são o que dizem ser. Suas práticas (e sobretudo as 
práticas discursivas) são sua autodefinição. 

– Manuel Castells52 

 

 

O governo José Sarney (1985-1989), que representou o restabelecimento da 

democracia depois de 21 anos de regime ditatorial militar, marcou uma inflexão importante 

nas relações do Estado brasileiro com as pessoas surdas e as organizações de surdos, entre 

tantas outras entidades de e para pessoas com deficiência. Essa guinada relacionou-se 

diretamente a transformações ocorridas nas estruturas e nas políticas das diversas esferas 

estatais que aconteceram em decorrência principalmente da força reivindicativa do 

movimento social das pessoas com deficiência no nosso país.53 As mudanças observadas 

durante o governo do primeiro presidente civil pós-ditadura militar abrangeram várias ações, 

sendo as mais expressivas a criação ou reestruturação de órgãos públicos que passaram a ser 

responsáveis pela formulação, implantação ou acompanhamento de políticas orientadas para 

52 O poder da identidade (2001, p. 94). 
53 Na elaboração deste texto, utilizamos as expressões pessoa com deficiência e movimento social das pessoas 
com deficiência, ainda que estejamos nos referindo a contextos históricos e sociais em que outras denominações 
eram empregadas para categorizar as pessoas com uma condição de deficiência, suas associações, o movimento 
social por elas protagonizado e assim por diante. Apesar de reconhecermos a historicidade das diferentes 
categorias produzidas e utilizadas no campo da deficiência, a pesquisa necessária para demarcá-las e grafá-las 
apropriadamente nos diferentes processos, ambientes e situações abordados foge ao escopo desta tese. Todavia, 
levando-se em consideração exclusivamente o período que estudamos, vale pontuar que, grosso modo, na 
primeira metade dos anos 1980, o termo mais utilizado era pessoa deficiente, sendo substituído, a partir de fins 
de tal década, nos países de língua portuguesa, por pessoa portadora de deficiência. Por razões diversas, essas 
expressões e outras correlacionadas a elas passaram a ser combatidas, em momentos históricos distintos, por 
organizações dos movimentos sociais desse segmento populacional. A rejeição à expressão pessoa deficiente 
deveu-se à crítica de que ela tomava a parte pelo todo, indicando que a pessoa inteira era deficiente. Já o termo 
portador foi recusado por aludir à deficiência como um elemento que pudesse ser carregado pela pessoa, 
quando, na verdade, é uma condição inata dela ou por ela adquirida. Por seu turno, a terminologia que 
preferimos utilizar foi estabelecida a partir dos anos 1990 por deliberação de tais organizações, na maioria dos 
países, inclusive no Brasil, e, atualmente, encontra-se consolidada em documentos internacionais e nacionais. 
Dentre os argumentos que a justificam, sobressai-se o de dar visibilidade à deficiência em vez de ocultá-la ou 
camuflá-la com neologismos, para que assim haja a valorização das diferenças e das necessidades dela 
decorrentes, por parte da sociedade e do Estado (SASSAKI, 2002, 2003). 
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as pessoas com deficiência, além da abertura de instâncias de representação política de 

entidades desse segmento social nos vários níveis do aparelho estatal. Ademais, como 

demonstramos neste capítulo, o próprio desenvolvimento do movimento social surdo 

brasileiro pode ser descrito como um produto derivado originalmente do movimento das 

pessoas com deficiência.  

É assim que, nos primórdios dos anos 1980, a participação de pessoas surdas no então 

emergente movimento das pessoas com deficiência resumia-se a poucos ativistas vinculados a 

associações de surdos de alcance local. Pelo menos, é o que se depreende dos relatos de 

participantes e do exame dos documentos de inscrições dos primeiros encontros regionais e 

nacionais de ativistas desse segmento social (LANNA JÚNIOR, 2010; SÃO PAULO, 2011). 

Nesse momento histórico, as atividades desenvolvidas nas associações de surdos, onde 

conviviam pessoas surdas de diferentes faixas etárias, costumam ser descritas como sendo de 

cunho mais social, ou seja, de auxílio mútuo, recreação e comemoração, além de esportivas, 

deixando-se em segundo plano a atuação política para reivindicar direitos e enfrentar o 

preconceito, a discriminação e marginalização a que muitos de seus associados estavam 

submetidos (FERREIRA BRITO, 2003). Nessa direção, as entrevistas que realizamos com 

lideranças surdas dessa época, como Ana Regina e Souza Campello e João Carlos Carreira 

Alves, expõem as dificuldades por elas encontradas para arregimentar participantes para as 

primeiras ações coletivas relacionadas à luta por direitos dos surdos.  

Por outro lado, ainda na primeira metade dos anos 1990, observamos uma guinada 

impressionante no movimento social surdo brasileiro, que aumentava exponencialmente a sua 

capacidade de mobilizar recursos humanos, materiais e simbólicos para produzir ações 

coletivas de ampla visibilidade, como passeatas e entrega de abaixo-assinados para 

autoridades públicas. Não há nenhum exemplo que nos pareça mais significativo da dimensão 

e do alcance dessa evolução do que a trajetória da Feneis, a principal organização do 

movimento. Em 1987, quando ela foi criada pelos ativistas surdos, representava apenas 16 

entidades de e para surdos de sete estados brasileiros e do distrito federal (FENEIS, 1987). 

Dez anos depois, as instituições de e para surdos filiadas eram 88, situadas em 19 estados 

brasileiros e no distrito federal (FENEIS, 1997a). Além disso, membros surdos e ouvintes da 

sua diretoria ocupavam cadeiras permanentes nos colegiados de órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais, assegurando a representação política do movimento nessas instâncias. 
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Entendemos, com base nos dados coletados, que esses e outros avanços procederam 

em grande parte da competência, disposição e habilidade política que uma primeira geração 

de lideranças surdas demonstrou na hora de se informar, se organizar e se posicionar para 

poder contribuir para e ao mesmo tempo aproveitar as possibilidades abertas pelo movimento 

das pessoas com deficiência nas estruturas do Estado, nos partidos políticos e nos meios de 

comunicação social. 

Nascimento (2001) e Crespo (2009), ambos militantes e pesquisadores do movimento 

social das pessoas com deficiência, localizam o seu surgimento na passagem dos anos 1970 

para os 1980, no contexto de abertura política e redemocratização do Brasil. Nessa época, o 

regime ditatorial-militar encontrava-se em processo de desagregação durante o governo do 

general João Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985), que sofria os efeitos deletérios do 

agravamento da crise econômica do país, marcada pelo aumento da dívida externa, da 

inflação, da recessão e do arrocho salarial. Ao mesmo tempo, o último presidente da ditadura 

lidava com uma crise sociopolítica para poder manter o plano de distensão política lenta, 

gradual e segura que havia sido colocado em prática pelo seu antecessor, tendo que conter 

para isso tanto as ações da linha dura das Forças Armadas, contrária à redemocratização, 

quanto os avanços da oposição, representada pelos partidos políticos, entidades da sociedade 

civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Associação Brasileira de Imprensa 

(ABI), e sindicatos do novo sindicalismo, caracterizado pelas ações coletivas contra a 

superexploração do trabalho (COUTO, 1998; MENDONÇA; FONTES, 2001; SILVA, 2003). 

Foi quando ocorreu uma reativação e expansão dos movimentos sociais de diversos setores da 

sociedade, tais como trabalhadores, moradores de bairros populares, mulheres, negros e 

homossexuais. Essas minorias sociais organizaram-se para constituir novas formas de ação 

coletiva para poder lutar pelos seus direitos. Posteriormente, passaram a contar com 

representantes nas estruturas estatais e, sem abdicar de novas ações reivindicativas, buscaram 

assegurar a efetivação das suas conquistas (SADER, 1995; CRESPO, 2009). 

De acordo com a análise de Sader (1995, p. 27), esses diversos grupos subalternizados 

da sociedade civil, que haviam sido completamente excluídos dos processos decisórios do 

poder público pela ditadura militar, “[...] foram vistos, então pelas suas linguagens, pelos 

lugares de onde se manifestavam, pelos valores que professavam, como indicadores de 

emergência de novas identidades coletivas”. Ora, esse fenômeno social teria ocorrido dessa 

forma porque, de maneira simultânea à dimensão predominantemente política, a mobilização 
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social desses grupos incluiu também uma importante dimensão cultural. Desse modo, o 

intercâmbio de experiências e conhecimentos que se estabeleceu na práxis do movimento, 

bem longe de apenas definir uma determinada pauta de reivindicações coletivas, produziu e 

afirmou uma identidade coletiva entre os seus membros (SADER, 1995). Era a partir desta 

que as ações reivindicativas se estruturavam e se legitimavam na consciência dos militantes. 

Assim: 

 
O sujeito coletivo vai surgindo na dinâmica dos movimentos sociais, entre as 
pessoas que vão se descobrindo uma às outras, a partir de uma identidade própria, de 
histórias semelhantes, de problemas e esperanças comuns. Pessoas que têm valores 
semelhantes e um destino comum, o que possibilita a elaboração de um projeto de 
futuro para mudar a realidade circundante, com base nas práticas desenvolvidas 
durante a mobilização. (SANTOS, 2008, p. 31-32). 

 

No caso das pessoas com deficiência, a gênese do seu movimento social decorreu em 

grande parte de uma iniciativa internacional, apesar de precedentes iniciativas nacionais.54 Em 

1979, a Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou o ano de 1981 como Ano 

Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD), com o lema participação plena em igualdade 

de condições. As diversas ações previstas implicaram a mobilização de programas e agências 

especializadas da ONU que passaram a investir recursos e expertise no delineamento, 

financiamento e realização de vários projetos e eventos. O objetivo principal dessas iniciativas 

era despertar a atenção dos governos e da sociedade civil dos países-membros para a 

importância de reconhecer e efetivar direitos para as pessoas com deficiência. Diversos 

materiais que divulgavam novos dados e concepções sobre a deficiência, assim como os 

direitos desse segmento populacional, foram publicados e distribuídos gratuitamente e em 

larga escala para vários países do mundo (CRESPO, 2009; SÃO PAULO, 2011).  

No Brasil, essas publicações serviram como referência para a conscientização e a 

mobilização, em diferentes localidades do nosso país, de muitas pessoas com deficiência, 

54 Nascimento (2001, p. 19) cita a Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes (FCD), fundada em 1972, na 
cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, como “[...] uma das primeiras manifestações de autonomia dos 
próprios deficientes em busca de seu espaço na sociedade, principalmente numa época de ditadura militar, onde 
falar de direitos era perigoso”. No final dos anos 1970, muitos membros da FCD, vista comumente como 
entidade de auxílio mútuo, deram-lhe um sentido de engajamento político, aderindo ao movimento de luta pelos 
direitos das pessoas com deficiência (CRESPO, 2009). Outro exemplo é o Clube de Amigos (CLAM), da 
Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR), fundado em 1975, na cidade do Rio de Janeiro, por 
um grupo de pacientes internos, que, ao organizarem passeios em grupo, “[...] depararam-se com todas as 
barreiras arquitetônicas e humanas do mundo externo [e assim o] caráter socializante deu espaço para a ação 
reivindicadora” (MAIOR, 1997, p. 37). 
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ligadas ou não a associações, além de parentes dessas pessoas e profissionais de reabilitação. 

Era a origem de um fenômeno social de produção e articulação de ações coletivas para 

reivindicação de direitos em relação aos poderes do Estado que, conceitualmente, definimos 

como movimento social das pessoas com deficiência.55 Nas palavras de Crespo (2009, p. 11): 

 
[...] o movimento começou, efetivamente, em 1979/1980, com a criação e 
mobilização das primeiras organizações, cuja característica era a defesa dos direitos 
de todo o segmento social e não apenas de seus próprios membros [...] as pessoas 
deficientes – até então, invisíveis para a sociedade – passaram a se organizar em um 
movimento nacional para reivindicar não apenas direitos e cidadania, mas, também, 
o reconhecimento de sua existência. 

 

Assim como Crespo (2009), Sassaki (1997) e Nascimento (2001) sublinham o caráter 

predominantemente político das organizações que emergiram nesse contexto sociopolítico, 

cujas reivindicações perante o Estado brasileiro eram justificadas como sendo os requisitos 

necessários para que todas as pessoas com deficiência pudessem participar plenamente da 

vida social em igualdade de condições com as pessoas sem deficiência.  

Além disso, de acordo com Crespo (2009), Lanna Júnior (2010) e São Paulo (2011), 

muitas lideranças do movimento social das pessoas com deficiência entendem que, por meio 

das práticas desse movimento, os seus membros foram conseguindo, com o passar dos anos, 

romper as amarras dos padrões culturais dominantes que, segundo elas, enquadravam esse 

segmento populacional nas molduras do assistencialismo e da pena. Por exemplo, Messias 

Tavares de Souza56, tetraplégico, e uma das lideranças pioneiras do movimento, recorda-se 

como ele e os demais militantes com deficiência foram mudando sua visão de mundo e suas 

atitudes no agir coletivo dentro do movimento: 

 
[...] Inclusive o conceito de reivindicação não era como o de agora, com base no 
direito. [...] Não tínhamos consciência de cidadania. Não tínhamos! Tínhamos 

55 Seguimos a denominação de Rosa e Borba (2006) e de Crespo (2009). Já Lanna Jr. (2010) utiliza o termo 
movimento político das pessoas com deficiência. 
56 Neste texto, fazemos uso de excertos de entrevistas de história oral com lideranças do movimento social das 
pessoas com deficiência, incluindo lideranças surdas, publicadas nas obras de Crespo (2009), Lanna Júnior 
(2010) e São Paulo (2011), as quais, respectivamente, apresentam 6, 25 e 10 depoimentos gravados e transcritos 
na íntegra, constituindo-se assim um acervo documental de grande valor histórico. De modo a diferenciar as 
citações de tais fontes orais dos textos analíticos dos autores das obras nas quais essas se encontram inseridas ou 
ainda de produções desses entrevistados, além do uso da expressão apud, nos referiremos sempre aos 
entrevistados pelo seu nome completo, sempre que utilizarmos trechos de suas entrevistas, ou pelo seu 
sobrenome, quando se tratar da citação de trabalhos de autoria deles. 
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consciência de pedintes, de alguém que pedia pelo amor de Deus. Isso foi mudando. 
Claro! E isso foi mudando com essas reuniões dos idos de 1979 e 1980. Nós, dentro 
do movimento – poucos, e depois cada vez agregando mais gente –, fomos 
discutindo esses conceitos. Claro que também bebemos na fonte daqueles textos de 
discussão da ONU que vieram por causa do Ano Internacional das Pessoas 
Deficientes (apud LANNA JÚNNIOR, 2010, p. 377). 

 

Para compreender a repercussão social e cultural do AIPD, e como ele tornou-se um 

fator determinante da ascensão do movimento social das pessoas com deficiência, é 

importante destacar o papel dos meios de comunicação. O AIPD recebeu grande cobertura 

tanto da mídia televisiva, que se tornara o principal veículo de comunicação de massa, quanto 

da imprensa escrita, que, com a abertura política e revogação da censura, havia ampliado “[...] 

paulatinamente seus limites de liberdade e sua capacidade de propor agenda de debates e 

refletir a opinião pública” (AZEVEDO, 2006, p. 104).  

Para Crespo (2009, p. 134), “[...] com o grande apoio da mídia, o AIPD serviu para 

que as organizações representativas das pessoas com deficiência divulgassem à sociedade 

suas reivindicações e [...] aprimorassem seu discurso [...]”. Assim, segundo Lanna Jr (2010, p. 

60), “[...] as pessoas com deficiência ganharam destaque. Suas reivindicações por direitos e 

suas mobilizações se fizeram notar como nunca antes havia acontecido. Essa foi a 

contribuição do AIDP: a visibilidade”.  

Foi extremamente significativo esse efeito catalizador proporcionado pelas atividades 

e materiais do AIPD, pois aumentou a visibilidade do movimento e os recursos 

disponibilizados à produção das suas ações coletivas. Por isso, muitos ativistas que viveram 

esse processo referem-se a um antes e depois do AIPD nas narrativas de história oral acerca 

de sua trajetória de militância, atribuindo a esse o sentido de um marco simbólico nas suas 

próprias vidas (LANNA JÚNIOR, 2010; SÃO PAULO, 2011). 

É assim que o AIPD é relembrado por muitos atores sociais, como sendo uma 

experiência ao mesmo tempo cultural, social e política, que teria transformado mentalidades, 

inclusive a dos próprios ativistas, que passaram a atribuir outro significado à palavra 

deficiente, desvinculando-a da exclusividade das conotações de pena e doença, para assim 

exercitar, na realidade social, a coragem de poder ser e falar como pessoa com deficiência 

enquanto sujeito de direitos, protagonista das escolhas, das tomadas de decisões, do controle 

das situações de suas próprias vidas. Nesse sentido, o AIPD foi um dos principais elementos 

que ensejou o fenômeno do movimento social das pessoas com deficiência, que representou 

um grupo de pessoas estigmatizado e sub-representado nas suas intenções de transformações 
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nas leis, nas políticas públicas, nas relações mantidas com as diversas instituições da vida 

social. 

O depoimento do ativista Canrobert de Freitas Caires exprime bem esse caráter 

múltiplo do impacto causado pelo AIPD na vida pessoal dos ativistas e nos rumos do 

movimento social propriamente dito: 

 
Para mim, o AIPD foi um divisor de águas. [...] Naquele ano, começamos a discutir 
um plano muito mais profundo, uma coisa maior até do que a gente imaginava. [...]. 
A gente começou a falar de um país diferente e de como – de forma muito ativa e 
participante – a gente iria se inserir nele. Não iríamos mais esperar que as entidades 
que “guardavam direitinho” dos deficientes cuidassem da gente. Queríamos definir 
os nossos papéis e decidir o nosso próprio destino. Foi um marco. Os novos 
militantes – as pessoas com deficiência que estão começando agora a se envolver 
com o movimento – precisam ter uma noção da amplitude dos anos de 1980, 1981 e 
1982. Foi uma explosão, uma fogueira [...] O AIPD fez a diferença. Se a ONU não 
tivesse declarado 1981 como o Ano Internacional, todo e qualquer movimento que a 
gente tivesse feito, naquele momento, teria sido algo localizado. Não teria a 
repercussão que teve, com o apoio da imprensa e a mobilização da sociedade, de 
autoridades nacionais e internacionais. [...] O AIPD foi um amplificador poderoso 
para nossas reivindicações. [...]. Por causa do AIPD, a gente saiu da discussão da 
calçadinha, da portinha mais larga e começamos a falar de leis municipais, estaduais 
e de Constituição (apud SÃO PAULO, 2011, p. 192). 

 

Como não poderia deixar de ser, a importância do AIPD aparece igualmente nas 

narrativas de ativistas surdos engajados no movimento das pessoas com deficiência. Em uma 

entrevista de história oral cuja transcrição integral encontra-se reproduzida no livro de Lanna 

Júnior (2010), o ativista surdo Antônio Campos de Abreu, uma das lideranças pioneiras do 

movimento social surdo brasileiro, vê o AIPD como um dos fatores determinantes para o 

desenvolvimento da organização política dos surdos para reivindicar a garantia de direitos: 

 
Parece que esse ano “salvou o mundo”, e isso foi muito importante porque as 
pessoas com deficiência começaram a se desenvolver. Houve muita divulgação, 
muita reunião, muitos congressos, muita organização. O surdo também fez muitos 
documentos. Os grupos de surdos pontuaram reivindicações [...] (apud LANNA 
JÚNIOR, 2010, p. 173). 

 

O movimento social das pessoas com deficiência foi de grande importância para 

assegurar garantias de direitos, particularmente na Constituição Federal de 1988. Tão 

importante quanto essa positivação de diretos foi o modo pelo qual eles foram conquistados. 

Desde as reuniões preparatórias do AIPD no Brasil, as lideranças do movimento buscaram a 

autoafirmação e autonomia da pessoa com deficiência. Essa agência pode ser interpretada 

como sendo de franca oposição simbólica à lógica do modelo médico ou assistencialista da 
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deficiência. Rejeitou-se assim qualquer forma de tutela, seja pelo Estado, seja pelas 

instituições que prestavam atendimento às pessoas com deficiência, seja ainda pelas 

organizações da área de reabilitação coordenadas por pessoas que não apresentavam 

deficiência. Portanto, os ativistas do movimento não queriam nada que se assemelhasse a pena 

ou comiseração, tampouco queriam que pessoas que não tivessem deficiência ganhassem os 

direitos por eles, como bem explica, na sua narrativa de história oral, o ativista Cândido Pinto 

de Melo, paraplégico, militante da organização Movimento pelos Direitos das Pessoas 

Deficientes (MDPD):  

 
[...] O eixo principal [...] era a necessidade de se ter uma ação política, e não 
assistencial, mais aglutinadora e de maior repercussão que levasse à mobilização dos 
portadores de deficiência e contagiasse as entidades que lhe prestam assistência, os 
órgãos oficiais e governos. Como fundo destas ações estava a necessidade, por 
muito tempo reprimida, dos portadores de deficiência poderem ser eles próprios 
agentes de sua própria história e poderem falar eles mesmos de seus problemas sem 
se interporem intermediários, nem tutelas (apud CRESPO, 2009, p. 100). 

 

Desse modo, a criação e sustentação do movimento deveriam ser embasadas nas ações 

comandadas efetivamente pelas próprias pessoas com deficiência, como elucidou uma das 

suas lideranças mais conhecidas, a jornalista e ativista, que é tetraplégica, Rosangela Berman 

Bieler (ENTREVISTA, 2004, p. 10): 

 
Era o começo, estávamos criando uma identidade própria para a pessoa com 
deficiência, “nada sobre nós sem nós”. Pela primeira vez as pessoas com deficiência 
tomavam a frente do movimento que até então era representado por instituições. Era 
uma postura muito radical, um processo bem batalhado que durou muitos anos e 
ainda persiste. 

 

Diante do horizonte de possibilidades auspiciosas que se vislumbrava para o AIPD, a 

primeira batalha das pessoas com deficiência se deu justamente para poder protagonizar as 

próprias lutas. O desejo dos ativistas com deficiência de levar adiante a bandeira do nada 

sobre nós sem nós foi posto à prova já no primeiro ano de existência do movimento 

propriamente dito. Em 1980, quando o governo brasileiro, instado pela ONU, decretou a 

instalação da Comissão Nacional do AIPD, designou representantes das instâncias estatais de 

praxe e das tradicionais entidades não governamentais, tanto da área da reabilitação e 

educação da pessoa com deficiência quanto da área de prevenção de acidentes no trânsito e no 

trabalho. Porém, não foi indicada pelo derradeiro governo da ditadura militar nenhuma pessoa 
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com deficiência nem organização de pessoas com deficiência, conforme apontam os relatos de 

lideranças do movimento (CRESPO, 2009; LANNA JÚNIOR, 2010; SÃO PAULO, 2011).  

Essa atitude de descaso provocou uma forte reação das entidades de pessoas com 

deficiência, que manifestaram publicamente a sua indignação, organizando e entregando um 

abaixo-assinado ao governo federal, que, diante da pressão, afinal cedeu e nomeou um 

representante e um consultor ligado ao movimento. As lideranças do movimento, contudo, 

consideraram essa medida insuficiente e continuaram a promover demonstrações públicas e 

organizar eventos paralelos e autônomos durante todo o AIPD. Ademais, mantiveram pesadas 

críticas ao governo federal, sobretudo ao modo como os representantes e ativistas com 

deficiência do movimento eram tratados na comissão e nos eventos do AIPD. Para tanto, 

divulgavam diversos documentos à população, inclusive pela imprensa escrita e pelos boletins 

de organizações de pessoas com deficiência (SILVA, 2002; SÃO PAULO, 2011). Segundo 

Silva (2002, p. 44):  
 
O teor dos documentos é de profunda indignação frente ao desrespeito das 
autoridades e da Comissão para com as pessoas deficientes ou representantes das 
entidades na Comissão e da falta de respeito da presidente da Comissão em não 
atender, não responder correspondência e não permitir aos deficientes presentes nas 
reuniões nenhum direito a emitir opinião, apenas ouvir. 

 

Nos termos da teoria melucciana (1996), podemos descrever essa luta dos membros do 

movimento das pessoas com deficiência por participação plena e autônoma na tomada das 

decisões que lhes afetavam – muito bem expressa no lema nada sobre nós sem nós – como 

sendo um desafio cultural lançado à lógica do sistema simbólico socialmente dominante que 

era embasado nos padrões do modelo assistencialista e/ou médico da deficiência, 

profundamente enraizados nas práticas instauradas nas instituições estatais, órgãos públicos e 

demais aparelhos burocráticos do Estado.  

Pelas suas ações coletivas de autoafirmação, podemos dizer que as pessoas com 

deficiência recusavam-se a continuar a ser enquadradas conforme esses códigos culturais 

convencionais que as percebiam como objeto de ações caritativas e meramente cuidadoras. 

Desse modo, reafirmavam para si mesmas e para a sociedade mais ampla uma experiência de 

vida diferente, que se baseava em outras premissas e orientações, muitas delas difundidas a 

partir das publicações do AIPD e das reuniões e ações coletivas por estas ensejadas. Como 

bem explica Melucci (1989b, p. 63, grifo do autor), a mensagem que emerge da práxis dos 
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novos movimentos sociais é que o “[...] objetivo do movimento não é apenas a igualdade de 

direitos, mas mais o direito de ser diferente”.  

O movimento das pessoas com deficiência pode ser assim descrito como novo 

movimento social ou movimento social contemporâneo na medida em que atuou tanto em 

relação ao sistema político, na reivindicação por garantia de direitos e participação política, 

como também na dimensão cultural, produzindo e divulgando novos conceitos sobre a 

deficiência (MELUCCI, 1996, 2001). Desse modo, uma das consequências da atuação do 

movimento no campo do sistema cultural foi exatamente alterar de forma significativa a 

maneira como muitas pessoas viam e agiam com relação às pessoas com deficiência 

(NASCIMENTO, 2001; SILVA, 2002; CRESPO, 2009; LANNA JÚNIOR, 2010, SÃO 

PAULO, 2011).  

Historicamente, como bem explica o sociólogo inglês Anthony Giddens (2012, p. 

300), a visão da maioria das pessoas com relação às pessoas com deficiência foi durante 

muito tempo conformada pelos padrões culturais dominantes do modelo individual da 

deficiência, que atribuía às limitações individuais “[...] a principal causa dos problemas das 

pessoas deficientes”. Segundo o autor, dependendo das configurações discursivas e das 

práticas institucionais que estabelecia na realidade social, esse modelo individual poderia ser 

ainda mais bem descrito como modelo caritativo e modelo médico. No primeiro, a pessoa com 

deficiência era vista como objeto de pena, devido à tragédia pessoal que a acometera; no 

segundo, era reduzida à condição de paciente que precisava ser diagnosticado e tratado para 

ser curado ou reabilitado (GIDDENS, 2012). 

Na contracorrente desses padrões culturais hegemônicos, o movimento das pessoas 

com deficiência no Brasil e os seus equivalentes mundiais têm defendido ao longo das últimas 

décadas a superação e eliminação do modelo individual, preconizando em seu lugar o modelo 

social da deficiência. Neste, a restrição das condições de participação plena da pessoa com 

deficiência na sociedade resulta da interação entre a deficiência em si e o modo como a 

sociedade encontra-se estruturada nas suas dimensões culturais, ambientais e institucionais. 

Como bem explica Giddens (2012, p. 301), nessa perspectiva, a deficiência não é “[...] mais 

compreendida como o problema de um indivíduo, mas em termos das barreiras sociais que as 

pessoas com limitações enfrentam para participarem plenamente da sociedade”. Nesse 

sentido, de acordo com Crespo (2009, p. 51): 
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Pelo modelo social [...] não é a deficiência (um problema nas funções ou nas 
estruturas do corpo, como um desvio importante ou uma perda) que determina o 
grau de participação (envolvimento em uma situação da vida) de uma pessoa, na 
sociedade. O grau de participação vai, isto sim, depender da capacidade (habilidade 
de acordo com o ambiente) e do desempenho possível da pessoa, num determinado 
contexto social. Assim, a deficiência pode variar de ambiente para ambiente, 
dependendo das condições concretas ou sociais disponíveis.  

 

Na medida em que o “[...] modelo social da deficiência localiza as causas dela dentro 

da sociedade, em vez do indivíduo” (GIDDENS, 2012, p. 307), esse se afirma 

progressivamente como um elemento essencial na construção da ideologia subjacente às ações 

coletivas produzidas pelo movimento das pessoas com deficiência para combater, mitigar ou 

substituir os padrões hegemônicos por novos códigos culturais. Essa mudança cultural 

constitui-se, portanto, como uma meta fundamental dos movimentos contemporâneos, nos 

quais “[os atores] não lutam meramente por bens materiais ou para aumentar sua participação 

no sistema. Eles lutam por projetos simbólicos e culturais, por um significado e uma 

orientação diferentes da ação social” (MELUCCI, 1989b, p. 59). Desse modo, os membros do 

movimento, ao incluírem a construção e disseminação de uma nova concepção da pessoa com 

deficiência entre as metas do seu agir coletivo, “[...] oferece[m] outros códigos simbólicos 

para o resto da sociedade, códigos que subvertem a lógica dos códigos dominantes” 

(MELUCCI, 1994, p. 125, tradução nossa).  

Nesse sentido, as publicações, palestras, debates e encontros realizados pelos membros 

do movimento colaboraram decisivamente para o processo de elaboração dos quadros 

interpretativos que passavam a embasar os discursos que produziam e divulgavam o modelo 

social da deficiência. Essa produção cultural continuou no decorrer dos anos, sustentando e 

legitimando as reivindicações específicas das lutas dos diferentes grupos de pessoas com 

deficiência. Segundo Lanna Júnior (2010, p. 20): 

 
Não se tratava apenas de demandar, por exemplo, a rampa, a guia rebaixada ou o 
reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como uma língua oficial, 
mas, principalmente, de elaborar os conceitos que embasariam o discurso sobre 
esses direitos. Essa elaboração conceitual e os paradigmas que dela surgiram 
mantiveram e mantêm o movimento unido na luta por direitos. 

 

Certamente, um dos principais espaços para essa produção e circulação de ideias e 

novos quadros interpretativos, marcados pelos pressupostos do modelo social da deficiência, 

foram os encontros nacionais promovidos entre os anos de 1980 e 1983, que se destacam nas 

narrativas das lideranças como sendo os mais importantes eventos da história do movimento, 
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seja pelo seu significado na vida dos militantes, seja pela visibilidade social e efeitos nos 

rumos da organização das entidades de pessoas com deficiência em nosso país (LANNA 

JÚNIOR, 2010; SÃO PAULO, 2011). 

O 1º Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes aconteceu na cidade de 

Brasília, no Distrito Federal, de 22 a 25 de outubro de 1980. É descrito, nas memórias dos 

militantes, como uma verdadeira epopeia. Muitos deles, provenientes de localidades distantes 

e quase sem recursos, viajaram de modo improvisado, expondo-se muitas vezes a riscos, 

encarando corajosamente deslocamentos, hospedagens e refeições em ambientes não 

adaptados e repletos de barreiras (CRESPO, 2009; LANNA JÚNIOR, 2010; SÃO PAULO, 

2011). Nas palavras do ativista Canrobert de Freitas Caires, que é paraplégico: 

 
[...] a impressão era de que estávamos num acampamento de refugiados de guerra. 
Talvez houvesse uns 10% de pessoas com algumas regalias. Mas, a maioria 
esmagadora dos mais de 500 participantes era de pessoas muito humildes. As mais 
humildes que eu tinha visto na vida, até então. Você olhava e se espantava: “Nossa, 
mas, tem tanto deficiente assim no Brasil?” E aquilo ali era só uma representação 
pífia da quantidade real da população com deficiência. Ver aquele mundo de 
amputados e cadeirantes, num mesmo lugar, me causou um tipo de choque cultural 
profundo (apud SÃO PAULO, 2011, p. 189). 

 

Nascimento (2001, p. 20) relata a presença de “[...] aproximadamente mil 

representantes de deficientes físicos, visuais, auditivos e hansenianos vindos dos quatro 

cantos do país”. Os participantes nessa ocasião aprovaram uma pauta de reivindicações e 

definiram metas e atividades prioritárias para o movimento. Foi estabelecida uma coalizão de 

representantes de diversas organizações para efetivar a criação de uma federação nacional das 

entidades de pessoas com deficiência. Nas palavras Lanna Júnior (2010, p. 53-55): 

 
O 1º Encontro foi positivo em diversos aspectos, pois marcou a força política das 
pessoas com deficiência no cenário nacional e as aproximou. Antes, a luta era 
isolada, depois do Encontro, as pessoas se conheceram, trocaram experiências e 
descobriram que as dificuldades delas eram comuns. O 1º Encontro fez nascer o 
sentimento de pertencimento a um grupo, a consciência que os problemas eram 
coletivos e, portanto, as batalhas e as conquistas deveriam visar o espaço público.  

 

Em termos quantitativos, a participação de ativistas surdos nesse primeiro encontro foi 

bem reduzida. O quadro com dados das 39 entidades credenciadas, reproduzido no livro de 

Lanna Júnior (2010, p. 54-55), traz a indicação de apenas uma organização de surdos: a 
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Associação dos Surdos de Minas Gerais (ASMG), representada pelo ativista surdo Antônio 

Campos de Abreu, que assim se recorda dessa experiência: 

 
Eu fiquei sabendo pelo padre Vicente, que me disse para aproveitar o encontro. [...] 
Fiquei com medo porque não tinha intérprete, mas o padre Vicente falava muito 
bem, apesar de ser surdo profundo. Nós fomos e fiquei surpreso. Muitos cadeirantes. 
Ficaram surpresos comigo por ser surdo, houve curiosidades e começamos a trocar 
informações. Começou a palestra e no programa havia muita coisa, mas eu não 
entendia, pois não tinha intérprete. O padre Vicente pegou material. Algumas coisas 
ele me passava, outras, ele interpretava. [...] Eram quatro surdos somente, mas um 
era oralizado, outro não tinha domínio da Língua de Sinais, eu e o padre Vicente. 
Durante as palestras, perguntaram do que os surdos precisavam, mas até então a 
Língua de Sinais não era oficializada e não tínhamos preparado nada e não tínhamos 
conhecimentos. Como eu ia fazer? (apud LANNA JÚNIOR, 2010, p. 172). 

 
O relato de Antônio Campos de Abreu, surdo não oralizado e usuário da Libras, 

mostra que a sua plena participação no evento foi dificultada pela não provisão de intérpretes. 

De acordo com as entrevistas que realizamos com lideranças surdas, a barreira da 

comunicação muito provavelmente explica a menor participação de ativistas surdos, 

particularmente os não oralizados, nos primeiros encontros do movimento das pessoas com 

deficiência, na comparação com militantes de outras deficiências. Na entrevista que fizemos 

com o ativista surdo João Carlos Carreira Alves, ele explica que:  
 
Nessa época não havia a percepção assim clara da necessidade de ter um intérprete, 
o que acontecia é que alguns surdos ajudavam os outros, eram mais bilíngues do que 
os outros, então eles atuavam como intérpretes. Já existiam intérpretes, mas era um 
número bastante reduzido.57 

 

Os limites do movimento social na incorporação de ativistas surdos que utilizavam a 

forma de comunicação em sinais aparecem do mesmo modo no testemunho do assistente 

social e especialista em reabilitação Romeu Kazumi Sassaki, uma das lideranças sem 

deficiência do movimento: 

 
Na reunião de Brasília, criamos a Coalizão58. [...] Em nome da Coalizão, fomos 
promovendo os eventos. [...] O que não havia muito eram os surdos. Naquela época, 
era muito difícil encontrarmos um intérprete da Língua de Sinais. Os surdos 
chegavam às reuniões e tentavam se comunicar. E nós também, porque queríamos 

57 Entrevista concedida ao autor. Rio de Janeiro, 19 de out. 2012. Neste trabalho, todas as demais citações de 
João Carlos Carreira Alves, identificado a partir de agora por João Alves, referem-se a esta entrevista. 
58 Coalizão Pró-Federação Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes, criada durante o 1º Encontro Nacional 
de Entidades de Pessoas Deficientes, ocorrido na cidade de Brasília, de 22 a 25 de outubro de 1980. 
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que a Coalizão contemplasse todas as deficiências, mas havia mais cadeirantes, 
muletantes, cegos e poucos surdos (apud LANNA JÚNIOR, 2010, p. 405). 

 

As propostas aprovadas nesse primeiro encontro constam do documento I Encontro 

Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes e são apresentadas divididas em: (a) 

reivindicações gerais para as pessoas deficientes, que se referem basicamente a direitos 

trabalhistas, ao acesso aos locais e aos meios de transporte públicos, à assistência médico-

hospitalar, reabilitação e aparelho de reabilitação e à legislação; e (b) reivindicações 

específicas para as pessoas deficientes visuais, os hansenianos e as pessoas deficientes 

auditivas59 (I ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE PESSOAS DEFICIENTES, 

1980, apud NASCIMENTO, 2001). 

Entendemos que as reivindicações para as pessoas surdas60 seguramente refletiam 

aspectos da realidade social que afetavam a maioria delas, tais como: a baixa escolaridade 

decorrente das dificuldades de acesso e permanência na escola, os problemas no ensino básico 

e profissionalizante, além da falta de recurso para os eventos esportivos, tradicionalmente 

valorizados pelas associações de surdos (SOUZA, 1998; MOURA, 2000).  

Merece destaque o fato de que, já em 1980, a pauta de reivindicações levantada por 

representantes dos surdos incluiu o direito à linguagem mímica, categoria utilizada à época 

pelos próprios surdos para descrever a forma de comunicação em sinais que eles 

empregavam. Nota-se, contudo, que a configuração discursiva utilizada na defesa do direito a 

essa língua mostrava ainda a reprodução de aspectos do discurso então hegemônico sobre a 

educação de surdos, o qual era fortemente ancorado no modelo individual de deficiência, no 

viés médico de cura da surdez. Desse modo, estabelecia-se a oralização como principal meta 

de ensino, atribuindo os casos de fracasso a problemas de ordem pessoal dos estudantes, tais 

como insuficiência cognitiva, transtornos psicológicos e fatores biológicos (MOURA, 2000; 

SOARES, 2005).  

Assim sendo, a linguagem mímica era destinada àqueles alunos que falhavam no 

aprendizado do português oral, pois era vista como uma linguagem subalterna aceita apenas 

quando era considerada pelos professores como a única alternativa que restava aos indivíduos 

59 A utilização de tal categoria para referir-se à pessoa surda é predominante nos documentos produzidos nos 
anos 1980 pelo movimento das pessoas com deficiência que são reproduzidos na literatura (NASCIMENTO, 
2001; CRESPO, 2009; LANNA JÚNIOR, 2010; SÃO PAULO, 2011). 
60 Para a leitura na íntegra do trecho do documento original contendo tais reivindicações, ver ANEXO A. 
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menos capacitados (MOURA, 2000; SOARES, 2005). Esse, como se vê, parece ser o tipo de 

raciocínio que perpassa a segunda reivindicação do documento: “[...] professores 

especializados na linguagem mímica, quando há problemas de idade adulta, ou existe, 

também em criança, a falta de capacidades e possibilidades de conseguir estudar através da 

linguagem oral” (I ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE PESSOAS 

DEFICIENTES, 1980, apud NASCIMENTO, 2001, p. 192). 

Apesar desses aparentes limites, a defesa do direito à linguagem mímica não deixa de 

ser um indício importante de resistência linguística da língua de sinais. Isso a despeito de toda 

a discriminação e estigmatização social direcionada a essa forma de comunicação pelos 

padrões culturais dominantes que eram continuamente reiterados nos sistemas educacionais e 

na maioria dos círculos familiares ouvintes. No mais, a defesa do direito à linguagem mímica 

motivava as exigências de acesso a informações televisivas e de “[...] intérprete oficial em 

qualquer julgamento realizado nos tribunais” (I ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES 

DE PESSOAS DEFICIENTES, 1980, apud NASCIMENTO, 2001, p. 192). 

No ano seguinte, em 1981, ocorreu na cidade de Recife, Pernambuco, o 2º Encontro 

Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes, concomitantemente ao 1º Congresso 

Brasileiro de Pessoas Deficientes. Antônio Campos de Abreu recorda-se que, apesar da 

presença de apenas um intérprete, os “[...] surdos foram lá, muitos surdos foram chamados. 

Isso aumentou, teve muito movimento. [...] havia surdos do Paraná, de Brasília, de Recife, do 

Rio, da Bahia e do Ceará. Foi positivo” (apud LANNA JÚNIOR, 2010, p. 173).  

Segundo Nascimento (2001, p. 20-21, grifos do autor), o 2º encontro foi marcado pela 

polêmica acerca das características das entidades com participação de pessoas com ou sem 

deficiência:  

 
Foi nessa época que surgiram e se consolidaram as entidades chamadas DE pessoas 
deficientes, aquelas criadas e administradas, em pelo menos 2/3 de sua direção, por 
deficientes e cujos objetivos principais eram os de reivindicação de direitos, 
diferentemente das entidades PARA deficientes, aquelas que prestam serviços às 
pessoas portadoras de deficiência em seus processos de reabilitação física, 
habilitação, atendimento ambulatorial e psicológico, colocação no mercado de 
trabalho, treinamento profissional, etc.  

 

Em meio a esses intensos debates e à efervescência militante, encontrava-se a ativista 

surda Ana Regina e Souza Campello, que despontaria nos anos seguintes como umas 

principais lideranças do movimento surdo. Campello (2008, p. 27) recorda-se da sua 
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participação no Congresso Brasileiro de Pessoas Deficientes como um momento de inflexão 

no seu conhecimento e percepção sobre a surdez: 

 
Até aquele momento, eu tinha apenas breve contato com as pessoas portadoras de 
deficiência nos movimentos políticos da cidade do Rio de Janeiro, mas em Recife, 
com os meus próprios olhos, vi milhares de pessoas portadoras de deficiência, um 
grande número delas. Elas estavam reunidas numa mesa redonda, em grupos 
pequenos, ou em grupos grandes, elaborando suas propostas e reivindicações e 
discutindo sobre os itens propostos e suas alterações. No mundo dos Surdos, onde eu 
convivia, nunca tinha visto ou pensado que existissem milhares de pessoas 
portadoras de deficiência. Só via sujeitos Surdos e convivia com os sujeitos Surdos 
nas escolas, nas festas, nos jogos esportivos das associações de sujeitos Surdos onde 
sou militante há 30 anos, mas o encontro me fez refletir que a diferença se encontra 
em muitas outras esferas.61 

 

É importante chamar atenção ao fato de que, apesar de as associações de surdos serem 

normalmente descritas pela literatura como “[...] apolíticas [...]” (FERREIRA BRITO, 2003, 

p. 9), as entrevistas que realizamos com lideranças surdas mostram que essas associações 

desempenharam um papel importante para o surgimento e a formação destas. Primeiro, no 

sentido de prover o conhecimento, a experiência, os meios e recursos necessários à sua 

atuação política. Segundo, no sentido menos aparente de permitir o desenvolvimento de 

habilidades e competências administrativas e financeiras que se mostraram necessárias à 

organização e condução das atividades do movimento social. Nesse sentido, as trajetórias 

dessas lideranças pioneiras evidenciam filiação e atuação em diferentes funções em 

associações de surdos. Nas palavras de Ana Regina e Souza Campello: 

 
Trabalhei e trabalho por 40 anos na Associação Alvorada, que foi uma “escola” para 
o meu desenvolvimento de modo politizado. [...] fui secretária, diretora social, 
tesoureira e diretora de patrimônio, e tudo isso me formou intelectual e 
administrativamente para entender sobre a administração como um todo. Na 
Associação Alvorada, recebia todas as cartas dos movimentos das pessoas 
deficientes e participava em todos eles [...] para reivindicar nossas propostas. 
Sempre fui presente em todas as ocasiões.62 

 

61 Seguindo raciocínio semelhante ao que utilizamos para diferenciar os excertos de entrevistas dos textos 
analíticos das obras nas quais estas estão inseridas ou da produção dos próprios entrevistados, nos referiremos 
aos nossos entrevistados sempre pelo nome completo, quando citarmos trechos das entrevistas que fizemos com 
eles, e pelo sobrenome, dentro do padrão do sistema autor-data, quando se tratar de trabalho de sua autoria. 
62 Entrevista concedida ao autor. Rio de Janeiro, 26 fev. 2013. Neste trabalho, todas as demais citações de Ana 
Regina Souza e Campello, identificada a partir de agora por Ana Regina Campello, referem-se a esta entrevista. 
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Ao que tudo indica era, portanto, nessas associações que, para muitos ativistas, 

acontecia o acesso às informações e aos materiais dos eventos ligados ao AIPD e ao 

movimento das pessoas com deficiência, como também era nelas que se dava o 

desenvolvimento das interações que se encontram na base da emergência do movimento 

social surdo. João Alves esclarece bem o modo como a Associação Alvorada Congregadora 

dos Surdos, na cidade do Rio de Janeiro, transformou-se em espaço de mobilização e 

conscientização política em função da própria dinâmica do envolvimento de seus membros 

com o movimento social das pessoas com deficiência. Nas suas palavras: 

 
A Associação Alvorada é a mais antiga entidade de surdos do Brasil. [...] Foi criada 
para proporcionar um espaço de convivência social de surdos, de práticas de 
esportes entre os surdos, de participação em festas. Não havia a ideia de lutar por 
direitos. Isso surgiu depois, com a conscientização. [...] Fui convidado para ser 
secretário, depois diretor da Associação Alvorada [...]. Em 1981, eu fiquei sabendo 
desse encontro nacional de deficientes em Recife. Não participei porque fiquei um 
pouco receoso. Eu era um funcionário novato em uma empresa estatal. [...] A 
impressão que as pessoas têm é que o cara vai viajar com a desculpa de que vai 
participar de um congresso, de um encontro. E também era uma coisa nova. A luta 
de pessoa com deficiência não era uma coisa muito bem compreendida naquela 
época. Então eu não fui, mas eu me arrependo um pouco. [...] As pessoas da 
Associação Alvorada foram. [...] Isso incentivava a gente.  

 

João Alves recorda-se ainda de uma das primeiras reuniões de lideranças de entidades 

de deficientes que ocorreu no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, no ano de 1982. 

De acordo com as suas lembranças: 

 
[...] havia um grande número de representantes de pessoas deficientes, como o 
Hercen Hildebrandt, representando os deficientes visuais. A Ana Regina [Campello] 
era a única surda que representava os surdos do Rio de Janeiro e eu fui o segundo 
representante. Aquele encontro definiu que cada área de deficiência teria que ter dois 
representantes, então Ana Regina votou em mim e eu votei nela. Aí então a gente 
começou a trabalhar em conjunto. Cerca de um ano depois, os escolhidos de cada 
área de deficiência e mais algumas lideranças se encontraram em São Bernardo do 
Campo, no encontro nacional de entidades, para dar seguimento à luta. 
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Fotografia 2 – Participantes de um encontro de lideranças de entidades de deficientes (Niterói, RJ, 1982) 

 

 
Fonte: acervo particular de João Carlos Carreira Alves. 
Da esquerda para a direita, em pé: Carlos Alberto Goes (RJ), Waldemar (RS), João Carlos Carreira Alves e 
Rafael (ex-presidente da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS), de SP). Agachados, da 
esquerda para a direita, desconhecida (PA), Alice de Castro (PR, atualmente morando em Roma), Gina 
Dorigon (PR, falecida), desconhecida (PA), Ana Regina e Souza Campello (RJ) e desconhecido (RS). 

 

Segundo João Alves, assim como ele, muitos dos primeiros ativistas surdos eram 

oralizados, além de usuários da Libras, e tinham como característica em comum a proficiência 

em língua portuguesa, que era uma habilidade necessária para o acesso às publicações escritas 

produzidas pelo movimento das pessoas com deficiência. Assim, apesar de os materiais sobre 

a AIPD e as reivindicações desse movimento, bem como os convites para as suas diversas 

atividades circularem pelas associações e outros espaços de socialização das pessoas surdas, 

João Alves bem observa que: 

 
A comunicação, a divulgação disso envolvia a língua portuguesa. Então quem 
tomava conhecimento era a elite dos surdos, a elite no sentido daqueles que sabem o 
mínimo de português para tomar conhecimento, digerir essas informações. Essa elite 
eram pessoas que tiveram educação melhor e que têm classe econômica-social 
melhor. A historiografia dos surdos brasileiros é igual à de qualquer país, é igual a 
dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos aconteceu da mesma forma, ou 
seja, começou sempre com grupos de surdos oralizados, com conhecimento melhor 
da língua oral e, com o passar do tempo, isso foi se disseminando para os surdos sem 
bom nível de conhecimento da língua oral que, na continuação, passaram a atuar de 
forma mais forte no movimento de luta por seus direitos. No Brasil foi a mesma 
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coisa. Eu, Ana Regina, Carlos Alberto e outros que você lê na historiografia, nós 
compomos uma elite, no sentido de que sabemos mais português do que a grande 
maioria. Então a gente tinha acesso à informação, a gente conseguia digerir essa 
informação e consequentemente se conscientizava melhor. A gente passou a 
transmitir isso para os surdos, despertar, conscientizar: “vocês têm uma língua de 
sinais, vocês têm direito a uma educação melhor etc”. 

 

Para João Alves, nessas reuniões e encontros, muitos ativistas surdos foram 

percebendo aos poucos a necessidade de “[...] lutar focado [...]” no sentido de pautar, entre as 

suas reivindicações, “[...] as necessidades específicas bem diferentes [...]” das pessoas surdas, 

relacionadas principalmente ao uso da língua de sinais: 

 
A gente já falava em exigir que o governo permitisse o uso da língua de sinais nas 
escolas, mas não usávamos o termo língua de sinais. A gente chamava de mímica. A 
gente reivindicava que a mímica pudesse ser usada nas escolas especiais e também 
que fosse obrigatório para as pessoas que tivessem contato com o público surdo, não 
só nas escolas, mas também na televisão, em todos os setores que tinham contato 
com o surdo, então obviamente isso incluía os hospitais também. 

 

Nota-se que, nesse momento histórico, a reivindicação pela linguagem mímica ou 

simplesmente mímica já era uma das bandeiras dos ativistas surdos dentro do movimento das 

pessoas com deficiência. Todavia, a comunicação em sinais utilizada pelos surdos ainda era 

apresentada como uma linguagem e não como uma língua e assim o direito ao seu uso não se 

baseava em argumentos linguísticos ou culturais. Os ativistas surdos justificavam a 

reivindicação com os mesmos argumentos utilizados pelos ativistas das demais deficiências, a 

saber: assegurar o direto de participação da pessoa com deficiência, em condição de igualdade 

de oportunidades, na vida social, política, econômica e cultural do país. Nesse sentido, o 

direito ao uso da linguagem mímica era visto basicamente como um meio de garantir, às 

pessoas surdas não oralizadas, o acesso à informação, à educação e ao atendimento nas 

instituições públicas e privadas. 

Nas suas entrevistas, Crespo (2009, p. 128) percebeu que, apesar dos conflitos 

internos, “[...] os encontros nacionais tiveram um papel fundamental para a conscientização 

[...] e amadurecimento das lideranças [do movimento social das pessoas com deficiência]”. 

Nessa perspectiva, os dados coletados e analisados na nossa pesquisa indicam que, também 

para muitos ativistas surdos, as interações estabelecidas entre os diversos militantes na práxis 

do movimento significou um processo de descoberta e conscientização da força da 

mobilização política das pessoas com deficiência. É o que se infere tanto das nossas 
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entrevistas quanto das reunidas em outras publicações (CRESPO, 2009; LANNA JÚNIOR, 

2010; SÃO PAULO, 2011). 

No ambiente do movimento social, os militantes surdos participaram de ações de 

reivindicação e de articulações entre ativistas e organizações nacionais e internacionais; 

discutiram e experimentaram diferentes tipos de relação com a mídia, as instituições públicas 

e privadas, os partidos políticos, os órgãos estatais, as autoridades e agentes públicos; enfim, 

eles vivenciaram um verdadeiro processo de aprendizagem acerca de como as minorias 

sociais podem se organizar para lutar por direitos, sobretudo aproveitando as estruturas de 

oportunidades políticas63 favoráveis – que haviam sido criadas no contexto sócio-histórico da 

abertura política e redemocratização – para poder mobilizar recursos, desde financeiros a 

simbólicos, para a produção das ações coletivas do movimento.  

E, o que provavelmente era ainda mais motivador, os ativistas surdos puderam 

testemunhar os resultados concretos dessas ações. A enorme energia gasta pelos militantes 

nos debates, manifestações, produção de materiais, audiências, entrevistas, era recompensada, 

de um lado, pelo fortalecimento interno deles próprios – que ganhavam consciência política, 

autoestima, orgulho e senso de coletividade –, do outro, pelos próprios avanços obtidos no 

campo político-institucional para os grupos sociais em nome dos quais eles lutavam – com 

aprovação de leis, criação de políticas públicas e liberação de recursos estatais.  

Também são as entrevistas com os ativistas que apontam que a participação no 

movimento, ao mesmo tempo em que significou o reconhecimento e valorização de causas 

comuns, evidenciou a particularidade dos diversos grupos de pessoas com deficiência no 

momento de definição de agendas, dinâmica de organização e estabelecimento de 

reivindicações (CRESPO, 2009; LANNA JÚNIOR, 2010; SÃO PAULO, 2011).  

No caso dos ativistas surdos, a defesa do uso da língua de sinais nas várias instâncias 

da vida social, que já emergira como demanda, aos poucos se afirmou como um elemento 

prioritário e diferenciado em relação à pauta de reivindicações levantada pelos demais 

militantes do movimento das pessoas com deficiência. Essa particularização da bandeira da 

língua de sinais pode ser verificada nos depoimentos de várias lideranças surdas, que se 

recordam das dificuldades que encontraram para sustentar essa posição no interior do 

63 Na acepção de Tarrow (1996), as estruturas de oportunidades políticas são as dimensões das instâncias 
estatais e do sistema político, especialmente dimensões institucionais, que facilitam ou constrangem a 
mobilização de recursos por parte dos atores sociais para a produção das ações coletivas. 
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movimento social. Nas palavras dos ativistas surdos Karin Lilian Strobel e Antônio Campos 

de Abreu, respectivamente: 

 
A gente brigava muito nesses congressos. Eu me lembro que tinha uma pessoa que 
dizia que a Língua de Sinais não era boa, e os surdos se posicionavam e defendiam a 
Língua de Sinais. Havia muito debate nesses fóruns. A gente fazia muita 
propaganda, sempre levava a bandeira da Língua de Sinais e camisetas com 
estampas (apud LANNA JÚNIOR, 2010, p. 264). 

 
Depois os encontros foram aumentando, mas nós surdos estávamos cansados de 
falar, falar, falar, de pedir e só sermos desprezados, não receber nada. Porque eles 
colocavam os nossos problemas e as pessoas diziam que não precisava, não 
precisava. Os presidentes de mesa era[m] sempre cadeirantes e cegos. Nós 
cansamos. Mas eu tinha pensamento positivo e continuei lutando (apud LANNA 
JÚNIOR, 2010, p. 174). 

 

É assim que, aos poucos, se conformou, entre os ativistas surdos, a decisão de dar 

prosseguimento à sua organização e às suas lutas de modo independente em relação aos 

militantes dos demais grupos de pessoas com deficiência, como explica a ativista surda Karin 

Lilian Strobel: 

 
[...] a luta pela língua de sinais é um movimento que os surdos têm sozinhos. Antes 
havia o movimento dos deficientes, que lutava por uma lei de acessibilidade, de 
educação, e a gente tinha de trabalhar junto com os outros movimentos de 
deficiência. Mas a maioria dos trabalhos é um movimento que os surdos fazem 
independente. Na época, os surdos tinham muita dificuldade de se comunicar com as 
pessoas, porque não se aceitava a Língua de Sinais. Por isso, os surdos trabalhavam 
sozinhos, sem intérprete, sem familiares; eles é que trabalhavam (apud LANNA 
JÚNIOR, 2010, p. 264). 

 

A percepção pelos ativistas surdos da particularidade da luta pela língua de sinais foi 

um dos fatores determinantes da posição que eles afinal tomaram no ano 1983 e que implicou 

a gênese de um movimento surdo autônomo em relação ao movimento das pessoas com 

deficiência. Esse ano foi um momento de importante inflexão no movimento das pessoas com 

deficiência, quando ocorreu o 3º Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes na 

cidade paulista de São Bernardo do Campo.  

A participação de militantes surdos continuava baixa, pois apenas 11 dos 124 

participantes são identificados nos documentos do evento como DA (deficiência auditiva): 

Ana Helena Monteiro das Neves, da Associação de Deficientes Paraenses, e Maria Santana 

Maciel Pinheiro (Pará); Célia de Castro, da Associação dos Surdos de Curitiba, e Gina K. 

Dourigan e Rafael Pólo Ferrer, da Associação de Surdos do Paraná (Paraná); Ana Regina 
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Souza e Campello, Carlos Alberto Goes e João Carlos Carreira Alves, da Associação 

Alvorada Congregadora dos Surdos (Rio de Janeiro); Mário Edmundo Van Kroff Bettiol e 

Waldemar Federbusch, da Sociedade dos Surdos do Rio Grande do Sul (Rio Grande do Sul), 

Suely Ramos Silva, da Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes (FCD – São Paulo). Já o 

número de participantes identificados como DF (deficiência física) e como DV (deficiência 

visual) era bem maior, respectivamente 62 e 37. Os hansenianos eram em número de 11 e 

ainda foram citados dois participantes sem deficiência e um que não apresentou identificação 

(LANNA JÚNIOR, 2010). 

Segundo Nascimento (2001, p. 21), assistiu-se nesse 3º encontro ao “[...] auge das 

divergências e desconfianças entre deficientes físicos, visuais e auditivos nos processos 

decisórios e de votação, que obrigavam uma votação nominal devido às características entre 

as diferentes deficiências”. Lanna Júnior (2010, p. 54) explica que, devido a essas questões: 

 
Formaram-se grupos de trabalho por área de deficiência que, em plenário, 
apresentaram as propostas [que] podem ser agrupadas em duas tendências básicas 
que se contrapunham. A primeira defendia a manutenção dos caminhos até então 
seguidos, ou seja, de uma organização nacional única para o movimento, que teria 
uma Comissão Executiva de oito membros, dois por deficiência (auditiva, visual, 
motora e hansenianos). A segunda proposta previa um novo caminho, no qual cada 
tipo de deficiência deveria se organizar independentemente, em âmbito nacional, 
para discutir questões específicas. As questões gerais deveriam ser discutidas no 
Conselho Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes, a ser fundado e constituído 
por representantes das organizações nacionais por deficiência. A justificativa dos 
que defendiam a segunda opção era de que a estrutura até então seguida pelo 
movimento não permitia o aprofundamento de questões peculiares a cada grupo e, 
ainda, que as deliberações ficavam restritas a pequenos grupos de pessoas, o que 
seria corrigido com a descentralização das discussões.  

 

Os ativistas surdos reunidos no grupo de trabalho da área de deficiência auditiva 

posicionaram-se contrariamente à criação de uma federação nacional única para o movimento, 

justificando que “[...] os deficientes auditivos [...] não estavam prontos para se organizarem 

nacionalmente e que a área ainda precisava se fortalecer” (LANNA JÚNIOR, 2010, p. 55). 

Essa posição é assim explicada por Antônio Campos de Abreu: 

 
O grupo de deficientes, cadeirantes, tem seus próprios objetivos; o grupo de cegos, 
seus próprios objetivos; e o grupo de surdos, também. Cada um tem o seu objetivo 
diferente. Cada um tem sua individualidade, sua responsabilidade individual. Se 
juntasse tudo, como? Como vai ter diretor surdo, diretor cego, diretor ouvinte? 
Precisa cada um ter sua representação. Tudo junto não dava certo. [...] Cada um 
devia ter sua individualidade, sua luta particular. Mas caminhando e lutando juntos 
[...] (apud LANNA JÚNIOR, 2010, p. 174). 
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A relatora do grupo, Ana Regina Souza e Campello, lembra que uma das principais 

dificuldades para a articulação política das pessoas surdas nessa época era a comunicação a 

distância: 

 
[...] naquela época não tinha acessibilidade (pager, TDD64 e celular) como hoje. A 
comunicação era precária e precisávamos encontrar com os Surdos durante as festas 
das Associações de Surdos e Assembleias Gerais da Confederação Brasileira de 
Desportos dos Surdos, que aglomerava maior número de Associações filiadas.  

 

A posição do grupo de ativistas surdos foi seguida pela maioria dos participantes, 72 

deles, que votou nas propostas que implicavam a inflexão do movimento em direção à 

organização de federações nacionais por tipo de deficiência. Foram abandonados assim os 

pressupostos que haviam sustentado a criação de uma coalizão um ano antes e que apontavam 

para a fundação de uma federação nacional única para o movimento, que agregasse as 

diversas entidades dos diferentes tipos de deficiência.  

Em consonância com essa deliberação, foram fundadas já em 1984 diversas federações 

nacionais organizadas por tipo de deficiência: a Federação Brasileira de Entidades de Cegos 

(Febec), a Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos (Onedef) e o 

Movimento de Reintegração dos Hansenianos (Morham). Para Jannuzzi (2004, p. 182), “[...] 

essas associações nacionais foram movimentando-se nacionalmente em busca da preservação 

de seus direitos, inclusive de sua capacidade de opinar sobre os problemas implicados em seu 

atendimento”.  

Por outro lado, as decisões do 3º encontro indicavam uma meta para os ativistas surdos 

– a fundação de uma federação nacional –, que, para ser alcançada, dependia da mobilização 

de recursos humanos e materiais ainda não disponíveis. Contudo, não lhes faltava disposição 

para tanto, como recorda Ana Regina Campello:  
 
[...] a partir de 1983, tomei a decisão de criar uma entidade em nível nacional. Para 
conseguir tal façanha, tive que promover vários encontros regionais (na cidade do 

64 De acordo com Santos (2010), TDD (Telecommunications Device for the Deaf) é uma das denominações do 
telefone com funções de texto utilizado por pessoas surdas para a comunicação a distância com outra pessoa 
(surda ou ouvinte). Também é designado por TS (Telefone para Surdos – Brasil), TTY (Telephone Typewriter ou 
Teletypewrite), Textphone (na Europa e no Reino Unido) e Minicom (no Reino Unido). Foi inventado em 1964 
pelo engenheiro surdo norte-americano Robert Weitbrecht (1920-1983). Segundo Strobel (2008, p. 76), o TDD é 
“[...] um pouco maior que o telefone convencional, na parte de cima tem um encaixe de fone e embaixo dele tem 
um visor onde aparece escrito digitado e mais abaixo tem as teclas para digitar”. No Brasil, os primeiros TDD 
públicos foram instalados no final da década de 1990. 
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Rio de Janeiro, de São Paulo e de Belo Horizonte) intitulando o movimento de 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Surdas para recolher as propostas e 
anseios do povo Surdo. Foi um movimento positivo. 

 

As lembranças de João Alves sobre os acontecimentos que se seguiram permitem-nos 

vislumbrar o alto grau de entrega à causa dos direitos das pessoas surdas mostrado por esses 

ativistas, assim como as distintas estratégias que eles inventaram para mobilizar e articular as 

associações de surdos de diferentes localidades do país. Formou-se assim, a partir do agir 

coletivo desses ativistas, uma rede de relações sociais fundamental para a emergência do 

movimento social surdo. Nas palavras de João Alves: 

 
Nós percebemos que havia a necessidade de lutarmos pelos nossos direitos, mas 
tínhamos que crescer. Então conversamos eu e Ana Regina [Campello]: “Pois é, o 
que precisamos fazer?” “Crescer.”; “E como é que a gente vai fazer?” Naquela 
época não existia internet, não havia nada de telefone, era impossível. “Então, 
vamos começar a viajar.”; “Ah, beleza, mas viajar como, com que dinheiro?” Aí, eu 
dei a ideia: “A gente faz um pedido para as empresas aéreas.” [...] quando a gente 
quer lutar, quer crescer, tem que ter alguma instituição que nos represente. Então 
criamos a Comissão Nacional de Luta pelos Direitos do Deficiente Auditivo; 
deficiente auditivo, não era surdo, pois nós não tínhamos essa consciência ainda. 
Essa comissão era informal, uma semente e com esse nome fomos a uma gráfica e 
fizemos um bloco de papel timbrado e com este papel a gente pediu passagens 
aéreas para as empresas. Fomos para a Transbrasil e duas ou três vezes conseguimos 
passagens gratuitas [...]. Fomos a primeira vez para Curitiba, aproveitando o 
aniversário da associação de surdos de lá [...]. Aproveitamos aquele evento para 
chamar as pessoas para luta, começar a conscientizar. Aí, depois, nós fomos de 
ônibus para São Paulo visitar a Associação de Surdos de São Paulo, a AASSP, que 
ficava na Mooca, e outra associação que eu não lembro o nome. Eu, a Ana Regina, 
[...] o Fernando [Valverde] também, mais algumas pessoas. Fizemos isso algumas 
vezes. Era um grupo pequeno, cada um pagou do seu bolso a viagem [...]. Aí, a 
gente voltou ao Rio de Janeiro. Então, tudo isso foi um embrião que proporcionou 
um crescente movimento. 

 

As reuniões da Comissão Nacional de Luta pelos Direitos do Deficiente Auditivo, de 

acordo com João Alves, ou Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Surdas, de acordo 

com Ana Regina Campello, ocorriam principalmente na Associação Alvorada, na cidade do 

Rio de Janeiro. Nelas, eram discutidas e planejadas as melhores estratégias para reivindicar 

sobretudo a aplicação de leis favoráveis aos surdos que já existiam, mas que não eram postas 

em prática pelos governos federal, estadual ou municipal. Para aumentar a adesão e o apoio a 

essa causa, os ativistas surdos passaram a divulgar as suas ideias e seus objetivos para grupos 

de surdos em outros estados. Nas palavras de Ana Regina Campello: 
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Eu viajava, por ter remuneração e ser solteira (este é um dos fatores), aos outros 
estados, especialmente Minas Gerais e São Paulo, por serem cidades vizinhas e pelo 
número de pessoas aglomeradas. Fazia palestras dentro das Associações e muitos 
membros das Associações apoiavam nossas causas, especialmente pessoas 
interessadas na causa das Pessoas Surdas e conquista dos direitos como cidadãos. 

 

Segundo Antônio Campos de Abreu, essas comissões estabeleceram-se, a partir de 

1983, em quatro estados brasileiros: Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, sendo 

que essas “[...] quatro regionais [...] compunham o Grupo de Defesa e Direitos para as 

Pessoas com Deficiência [...]” (apud LANNA JÚNIOR, 2010, p. 175, grifo nosso). 

Participante das mais ativas da comissão do Rio, Ana Regina Campello recorda-se de uma 

convivência não isenta de conflitos internos entre os ativistas surdos: 

 
Havia conflito de interesses [...]. Houve traições e descréditos pela nossa causa, pelo 
fato de serem medrosos e alienados pela política. A maioria é acomodada e 
irracional em nome da causa dos Direitos dos Surdos. Quem não lê, sabe menos. 
Quem não lê os direitos, se acomoda. 

 

No ano de 1984, a comissão do Rio organizou a sua primeira demonstração pública: 

uma passeata de pessoas surdas nas ruas do centro da capital fluminense, cidade onde residia 

a maioria dos ativistas surdos pioneiros. Nas palavras de João Alves, um dos organizadores do 

ato, foi “[...] a primeira passeata de surdos do Brasil [...] documentada pelo jornal O Dia e por 

alguns outros jornais [...]”. A estratégia utilizada pelos ativistas surdos para a arregimentação 

dos participantes incluiu o envio de cartas a empresas estatais onde havia grupos de surdos 

trabalhando, como o Banco do Estado do Rio de Janeiro (Banerj), a Caixa Econômica Federal 

e a Rede Ferroviária Federal. Segundo Ana Regina Campello, “[...] muitos chefes 

manifestaram solidariedade e liberaram os funcionários”. Nas palavras dela: 
 

Em 1984, mobilizei uma passeata em frente da TV Educativa, atual TV Brasil, 
reivindicando a introdução da legenda como determinou a Lei nº 6.606, de 7 de 
dezembro de 1978, que obriga as emissoras de televisão a incluir, nas suas 
programações semanais de filmes estrangeiros, um filme, pelo menos, com legenda 
em português [...]. Foi uma manifestação pública, com faixas e papéis colados nos 
paus, que começou na Rua Mem de Sá, no Rio de Janeiro, até a porta da TV 
Educativa, sem aviso à direção [dela]. Só exigimos a presença do presidente para 
atender as nossas reinvindicações. 

 

João Alves recorda-se que foi “[...] muito bonito porque ninguém antes conseguiu 

levar um número grande de surdos com faixas, com pirulito, com tudo”. Por outro lado, havia 

um clima de receio entre muitos participantes com relação à possível reação da polícia, pois a 
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comissão não havia pedido autorização às autoridades públicas para a realização da 

manifestação. Lembra-se em especial de José Carlos Lavíola, “[...] um surdo que até uma hora 

antes da passeata disse para a gente não fazer a passeata, [...] por causa do Dourado, um 

delegado da ditadura famoso naquela época [...]”, mas que:  

 
[...] na última hora [...] resolveu acompanhar a passeata; não participar, acompanhar. 
Ele ficou na calçada e foi acompanhando. Aí quando ele percebeu que o presidente 
da TV Educativa apareceu e disse que não tinha programação estrangeira, ele falou: 
“Tem sim!”, diante dos jornalistas. “Mas qual é?”; “O Mundo Animal.”; e o 
presidente: “Ih, é mesmo.”. Aí, daí para frente, O Mundo Animal passou a ser 
legendado, uma vez por semana. 

 

Os ativistas dessas comissões aos poucos se afirmaram como as primeiras lideranças 

surdas representativas da defesa dos direitos das pessoas surdas. No Rio de Janeiro, eles 

tomaram conhecimento da existência da Federação Nacional de Educação e Integração do 

Deficiente Auditivo (Feneida) e passaram a pressionar os dirigentes ouvintes da organização 

para conseguir obter espaço e respaldo para o seu trabalho, enfrentando resistências e 

preconceitos.  

A Feneida havia sido criada em 1977 por profissionais do Ines e representantes de 

entidades ligadas aos surdos. Todavia, a organização não conseguiu mobilizar os recursos 

financeiros e simbólicos para se consolidar de fato perante as associações de surdos e as 

pessoas surdas (SOUZA, 1998; MONTEIRO, 2006). Ora, a legitimidade de uma organização 

depende em larga medida da adesão de seus membros à sua ideologia, ou seja, ao conjunto de 

ideias, normas, símbolos que a justificam (MELUCCI, 1996). Porém, a Feneida fora fundada 

e mantida com base em postulados oralistas, dentro da lógica dominante do modelo médico da 

surdez (BERENZ, 1998, 2003; RAMOS, 2004). Embora tivesse membros surdos usuários da 

língua de sinais (muitos deles sócios das associações de surdos filiadas), a presidência e os 

principais cargos da organização eram ocupados exclusivamente por ouvintes. Nas palavras 

de Ana Regina Campello: 

 
A Feneida tem uma história. A diretoria era composta de funcionários ouvintes (a 
maioria professores do Instituto Nacional de Educação de Surdos) que se 
candidataram voluntariamente e de algumas pessoas militantes ouvintes de outros 
estados e cidades diferentes, como Paraná e Niterói (RJ). A direção [...] só tinha um 
objetivo: fazer os Surdos falarem. Orientavam escolas a comprar aparelhos, como 
microfone acoplado em cada carteira onde os Surdos se sentavam. Recebiam verbas 
do governo para comprar os aparelhos fonoaudiólogos e distribuir às escolas. Tudo 
era baseado na visão clínica terapêutica. Até o estatuto dela promovia esse objetivo. 
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Essa situação contribuiu para a insolvência financeira da organização, que era devida 

em grande parte à falta de pagamento das taxas de adesão por parte das entidades filiadas, 

como também gerou uma grande instabilidade política interna. A direção da Feneida passou a 

ser criticada e contestada pelos ativistas das diversas comissões de direitos das pessoas surdas, 

inspirados pela participação nas atividades do movimento social das pessoas com deficiência 

e nos debates sobre autoafirmação e protagonismo desse segmento populacional (BERENZ, 

1998, 2003). Para Souza (1998), a principal reivindicação dessas comissões era o direito ao 

ensino em língua de sinais, o que mostra a conscientização desses ativistas da sua diferença 

em relação aos ouvintes. Assim: 

 
De fato, ao lutarem pelos sinais, os surdos, organizados, se diferenciam, pela 
linguagem que defendem, do grupo majoritário usuário de uma outra linguagem: a 
oral. A partir dessa tomada de consciência, as divergências com profissionais 
ouvintes [da Feneida] foram postas às claras [...] (SOUZA, 1998, p. 90-91).65  

 

De acordo com Ana Regina Campello, os ativistas surdos cogitavam criar uma 

organização nacional de surdos desde que participaram das deliberações do 3º encontro 

nacional do movimento das pessoas com deficiência de 1983 acerca da organização de 

federações nacionais por tipo de deficiência. Entretanto, eles não contavam com os recursos 

financeiros necessários para essa finalidade e, por isso, desenvolveram a estratégia de tomar o 

poder político na Feneida para assim poder transformá-la em uma organização efetivamente 

de surdos e não para surdos, sendo essa autodeterminação outra importante bandeira do 

movimento das pessoas com deficiência. A candidatura de Ana Regina Campello à 

presidência da Feneida surgiu com esse propósito e, apesar do preconceito e oposição da 

diretoria ouvinte, que ainda operava na lógica dos padrões do modelo médico da surdez, ela 

conseguiu eleger-se. Ana Regina Campello assim recorda-se desses acontecimentos: 

 
Naquela época, em 1985, me disseram que não precisava criar uma associação em 
nível nacional, por não contar com recursos para pagar o registro no cartório do 

65 Cabe observar que, nos anos 1990, muitos pesquisadores da área da surdez e da linguística referiam-se às 
línguas de sinais como linguagem. Isso, contudo, não implicava necessariamente uma desqualificação do seu 
caráter linguístico. Hoje em dia está consolidado o uso da categoria língua para se denominar as diversas formas 
de comunicação e expressão criadas e utilizadas pelas pessoas surdas. Também está estabelecido na academia o 
fato de que as línguas de sinais são línguas completas e equivalentes às línguas orais do ponto de vista 
linguístico e de processamento neurológico (WOLL, 1998; HICKOK; BELLUGI; KLIMA, 2001). Tal estatuto 
aplica-se plenamente à Libras (FERREIRA BRITO, 1995; CAPOVILLA; RAPHAEL, 2001).   
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estatuto e da ata da diretoria, que eram caros. Avisaram-me que, no Ines, tinha a 
Feneida. Procurei a presidenta Lídia Rosas e apresentei meu interesse em candidatar 
a Feneida. Logo, ela riu na minha cara, dizendo que, como pessoa Surda, era 
inviável a minha candidatura. Eu, como pessoa esperta e resiliente, indaguei: Por 
que não experimentamos a eleição para ver a possibilidade de ganhar ou perder a 
eleição? [...] A Feneida estava atravessando uma crise. Os membros da diretoria 
estavam desistindo de continuar trabalhando na gestão deles. Durante esse tempo, a 
Feneida publicou o edital de convocação da Assembleia Geral da Feneida e no mês 
de maio de 1986, no auditório do Ines, nós duas apresentamos nossas propostas 
como candidatas. E como só tinha três associações filiadas que quitaram 
mensalidades, a candidata Lídia Rosa recebeu um voto e eu recebi outro voto, 
restando apenas um voto. Era de uma associação filiada do Paraná, cuja presidenta é 
mãe de uma Surda (atualmente psicóloga e formada em Letras-Libras). Ela estava 
indecisa na questão do voto. Falou que conhecia o trabalho da Lídia Rosa, mas que a 
Feneida estava desacreditada e, como tem uma filha Surda (que era pequena naquela 
época), me via como modelo para a filha dela e depositou em mim a esperança na 
causa das pessoas Surdas. Ela me deu um voto e acabei ganhando dois votos contra 
um. A emoção foi grande. Percebi que persistindo tudo é possível, mesmo no 
impossível. 

 

Por seu turno, João Alves recorda-se de tal modo de um dos argumentos principais 

utilizados durante a campanha eleitoral da chapa presidida por Ana Regina Campello: 

 
Quando a inscrição para a eleição surgiu, nós nos candidatamos, apresentamos a 
nossa chapa e, claro, fizemos campanha. Foi uma coisa pequena, mas foi outra coisa 
bonita, porque a gente aprendeu que precisava fazer movimento político, precisava 
fazer acordo [...] A gente pedia para votar na gente porque era uma entidade de 
surdos e não havia sentido uma entidade de surdos ser presidida por quem não é 
surdo. Era essa a principal argumentação. Foi um aprendizado, foi a primeira vez 
que os surdos utilizaram isso. Então, a gente conseguiu vencer a eleição, tomamos 
posse, a Ana Regina [Campello] como presidente e eu como secretário.  

 

A vitória na eleição, segundo João Alves, causou “[...] um sentimento de alegria, um 

sentimento de que, agora sim, nós podemos dar passos mais largos”. Iniciou-se a partir desse 

momento o processo de reestruturação da Feneida, em cujas reuniões e atividades a língua de 

sinais tornou-se pela primeira vez um meio de comunicação e expressão. Nas palavras dele: 

 
Nós ficamos nos reunindo, discutindo o que fazer: “Bom, agora que nós já tomamos 
a diretoria da Feneida, o que a gente vai fazer? Vamos fazer reuniões periódicas, 
vamos recolher reivindicações, vamos estudar propostas de como a gente vai atuar, 
etc.” Então, as reuniões ocorriam e eu fazia as atas, tanto que frequentemente a gente 
tinha que parar as reuniões porque eu não era ainda tão fluente em língua de sinais. 
Tinha que escrever, passar tudo para o português, fazer o rascunho, levar para a 
casa, pensar ou tentar lembrar tudo o que foi dito e escrever. 

 

Percebe-se dessa maneira a estruturação de uma situação tão bem analisada na teoria 

melucciana, na qual o movimento social antecipa em sua práxis as conquistas culturais e 
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políticas que espera um dia atingir com as suas reivindicações dirigidas à sociedade e ao 

Estado (MELUCCI, 2001).  

Dando continuidade às mudanças, a nova diretoria, composta majoritariamente por 

pessoas surdas, alterou o nome da organização para Feneis e reformulou o seu estatuto de 

modo a fazê-lo corresponder aos anseios e à visão de mundo dos ativistas surdos. Primeira 

presidenta surda da Feneis, Ana Regina Campello recorda-se assim desses acontecimentos: 

 
Na Assembleia Geral da Feneida, na qual ganhei a eleição, comprometi a todos que 
mudaria o estatuto para atender a prioridade das pessoas Surdas. [...] No mês 
seguinte, [...] criei uma comissão, composta de três pessoas, e elaboramos um 
estatuto que atendesse à realidade e aos objetivos da comunidade Surda e do povo 
Surdo. O primeiro estatuto da Feneis atendeu REALMENTE os objetivos da 
comunidade e do povo Surdo. Em 1987, no mesmo auditório do Ines, convoquei as 
associações de surdos, que foram muitas (uns 17 representantes), e aprovamos o 
estatuto e posse da nova diretoria. Fui eleita para o mandato da gestão 1987 a 1991. 
Fizemos a nova cara da Feneis.66 

 

Nas lembranças de Antônio Campos de Abreu, a eleição de uma diretoria composta 

por uma maioria surda e a mudança de nome de Feneida para Feneis são descritas como 

situações extremamente marcantes:  

 
Antes havia a Feneida. Sou um dos seus fundadores [...]. Tinha como objetivo 
trabalhar com aparelho, com educação, essas coisas, mas sem falar em Língua de 
Sinais. Eles não aceitavam a Língua de Sinais, só o oralismo. Os diretores da 
Feneida eram somente ouvintes, não havia surdos. Surdos não participavam. A 
diretoria era toda ouvinte [...] Fomos eleitos, e os ouvintes perderam essa diretoria. 
Aí, a Feneida escolheu diretores surdos. Tudo surdo. Aí, começaram diretores 
surdos. Já estávamos preparados, tínhamos mais poder. Eu vi que havia alguns 
problemas e fiz uma reforma. Antes era Feneida [...] mudei para Feneis [...]. Nós, 
surdos, não gostamos de ser chamados de “deficientes auditivos” (DAs). Tiramos 
esse nome e ficou Feneis (apud LANNA JÚNIOR, 2010, p. 174-175). 

 

Já na análise desenvolvida por Souza (1998, p. 91), esse processo conteve múltiplos 

significados: 

 
A apropriação [da Feneida] pelos surdos é repleta de significados. Simboliza uma 
vitória contra os ouvintes que consideravam eles, surdos, incapazes de opinar e 
decidir sobre seus próprios assuntos e, entre eles, sublinha o papel da linguagem de 
sinais na educação regular. Desnuda, ainda, uma mudança de perspectiva, ou de 
representação discursiva, a respeito de si próprios: ao alterarem a denominação 
“deficiente auditivo”, impressa na sigla FENEIDA, para “Surdos”, em FENEIS, 

66 Grifo marcado pela entrevistada. 
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deixam claro que recusavam o atributo estereotipado que normalmente os ouvintes 
ainda lhes conferem, isto é, o de serem “deficientes”.  

 

Por seu turno, refletindo nos dias de hoje sobre esse momento e o seu significado, João 

Alves pontua que: 

 
A mudança de nome foi uma das coisas [mais importantes], outras coisas foram 
mais importantes, como o surgimento de um estatuto mais adequado, a percepção de 
que as entidades de e para surdos precisavam se unir para melhorar a condição de 
vida dos surdos, a percepção de que realmente tinha alguma coisa diferente nesse 
processo de comunicação entre os surdos, que era uma língua, ainda que não se 
usasse ainda a palavra língua, ainda era mímica; a percepção de que as pessoas 
precisavam se reunir. As pessoas quem? Os ouvintes e os surdos e, entre os 
ouvintes, os professores e os diretores das entidades, porque havia muitas entidades 
católicas também, e muitos ouvintes não sabiam línguas de sinais, mas respeitavam 
e entendiam a necessidade de que houvesse o uso da língua de sinais nas escolas. 

 

Na análise desse evento capital na história do movimento social surdo brasileiro, 

importa frisar, antes de qualquer coisa, que foi por meio da iniciativa corajosa, autônoma, de 

um grupo de ativistas surdos que uma federação para os surdos sucumbiu, enquanto uma de 

surdos nasceu. Essa ação coletiva aumentou o poder dos ativistas surdos de, por si mesmos, 

construir práticas visando à melhoria gradual e progressiva da qualidade de suas vidas. No 

ano seguinte, a mensagem de que os surdos tomaram a frente da luta pelos seus direitos foi 

dada explicitamente para a sociedade ouvinte, e para os próprios surdos. Ana Regina 

Campello escreveu como presidenta Feneis e em seu nome: 

 
Consideramos da maior importância as colaborações que recebemos e queremos 
continuar recebendo das pessoas que ouvem. Mas consideramos também que 
devemos assumir a liderança de nossos problemas de forma direta e decisiva a 
despeito das dificuldades que possam existir relacionadas a comunicação. (FENEIS, 
1988, p. 2) 

 

Sublinha-se o fato de que a fundação da Feneis por sobre a incipiente estrutura da 

Feneida foi resultado da ação coletiva justamente de algumas das lideranças surdas que mais 

diretamente estiveram engajadas nas atividades do movimento social das pessoas com 

deficiência, que, portanto, forneceu a elas muito do seu vocabulário, suas ideias e práticas. 

Mais do que isso, propiciou-lhes ainda o cenário para o seu desenvolvimento. Afinal, esse 

movimento contribuiu nos anos de 1980 para a produção de transformações nas estruturas de 

oportunidades políticas, as quais passaram a se mostrar cada vez mais favoráveis às ações 

coletivas de seus membros, ocorrendo nesse processo inclusive a criação ou reestruturação de 
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órgãos e instâncias estatais ligadas, sobretudo, à área dos direitos das pessoas com deficiência, 

os quais reconheceram a representatividade das novas organizações desse segmento social. 

Foi nesse contexto, por exemplo, que o governo José Sarney criou no ano de 1986 a 

Coordenadoria para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde), onde, conforme 

Lanna Júnior (2010, p. 21), “[...] em termos paradigmático e estratégico [...] foi deslocada a 

luta pelos direitos das pessoas com deficiência do campo da assistência social para o campo 

dos Direitos Humanos”. Ademais, o novo órgão era uma evidência de que “[o] interesse 

público em relação aos direitos das pessoas com deficiência foi reconhecido na estrutura do 

Estado brasileiro [...]” (LANNA JÚNIOR, 2010, p. 91).67 

Na comparação com outros órgãos e instituições no campo das políticas sociais para 

pessoas com deficiência, o mais importante diferencial da Corde era a participação de 

representantes de associações e organizações nacionais das pessoas com deficiência no seu 

conselho consultivo. Essa participação era assegurada na lei que instituiu a Corde e atesta, 

para Jannuzzi (2004, p. 167), como havia crescido “[...] oficialmente a importância desses 

movimentos [...] como possível força [...] de participação em nível de direção governamental 

[...]”.  

Como bem explica Lanna Júnior (2010), diversas ações da Corde impulsionaram o 

movimento das pessoas com deficiência de diferentes formas. Uma das mais importantes foi 

viabilizar financeiramente a realização de vários encontros, seminários e congressos sobre 

questões relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência. Destacaram-se, pela sua 

importância na discussão e elaboração de políticas públicas para a área, as diversas Câmaras 

Técnicas, assim como os dois DEF-Rio: Encontros Ibero-Americanos de Portadores de 

Deficiência, realizados na cidade do Rio de Janeiro, respectivamente em 1992 e 1995, ambos 

organizados pelo Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro (CVI-Rio) com a 

67 Segundo Lanna Júnior (2010), a Corde foi instituída na estrutura da Presidência da República, porém, no 
decorrer da sua trajetória, esteve vinculada a diversos ministérios e secretarias. Em 1988: Secretaria da 
Administração Pública / Ministério da Habitação e Bem-Estar Social. Em 1989: Ministério do Interior. De 1990 
a 1992: Ministério da Ação Social. De 1992 a 1995: Ministério do Bem-Estar Social. De 1995 a 1997: Secretaria 
dos Direitos da Cidadania do Ministério da Justiça. De 1997 a 1999: Secretaria Nacional dos Direitos Humanos 
do Ministério da Justiça. De 1999 a 2003: Secretaria de Estado de Direitos Humanos. De 2003 a 2009: Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Mais recentemente, a Corde foi elevada de status 
na administração pública federal, sendo transformada em Subsecretaria (2009) e, depois, Secretaria (2010) 
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD) da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República (SDH/PR). 
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participação de organizações nacionais de entidades de pessoas com deficiência, inclusive a 

Feneis.68  

Os dados analisados da documentação escrita da Feneis (relatórios, ofícios, atas, 

jornais e revistas) corroboram as informações das fontes orais (entrevistas) que veem a Corde, 

ao lado do MEC/Seesp, como um dos mais importantes elementos da estrutura de 

oportunidades políticas favoráveis à emergência do movimento social surdo. Portanto, é fato 

que o desenvolvimento da Feneis, a principal organização do movimento, foi tributário da 

Corde em numerosos aspectos.  

Em primeiro lugar, a Corde reconheceu a Feneis, desde que os ativistas surdos 

assumiram a sua direção, como sendo a organização nacional representativa dos surdos 

brasileiros. Propiciou-lhe dessa forma uma série de recursos tanto simbólicos quanto 

materiais. Foi precisamente na condição de porta voz oficial dos surdos na defesa de seus 

interesses perante as diversas instâncias do Estado que a Feneis obteve acesso a recursos 

financeiros diretos (repassados via Corde) e/ou auferidos por meio de projetos, convênios e 

financiamento de diversas atividades, tais como a realização de eventos e a publicação de 

materiais da organização. Essa condição converteu-se gradativamente numa posição de 

hierarquia na relação da organização com as associações e entidades de surdos locais e 

regionais. Estas passaram a agir cada vez mais sob a influência das orientações e da ideologia 

emanadas da Feneis. 

A posição estratégica de representação nacional foi ratificada nas estruturas estatais 

quando dirigentes da organização preencheram o espaço de representação política dos surdos 

no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (Conade), um 

conselho de caráter deliberativo criado pelo governo federal em 1999, formado paritariamente 

68 Essas estruturas de oportunidades políticas favoráveis, nas suas dimensões institucionais, não se restringiram 
à Corde e aos órgãos equivalentes nas esferas estaduais e municipais no campo de direitos das pessoas com 
deficiência. Elas também se verificavam e se consolidavam na esfera da educação, em particular no Ministério 
da Educação (MEC). Lanna Júnior (2010) ressalta, por exemplo, a relevante contribuição do MEC ao 
movimento das pessoas com deficiência.  Em 1986, o Programa de Cultura e Portadores de Deficiência do 
MEC incluiu a realização de um ciclo de encontros sobre questões da deficiência em onze capitais brasileiras. O 
MEC promoveu também o ciclo de encontros A Constituinte e os Portadores de Deficiência, também realizado 
em várias capitais brasileiras, entre 1986 e 1987. Na visão desse autor, o conjunto desses encontros organizados 
pelo MEC serviu de fio condutor à articulação da atuação do movimento das pessoas com deficiência durante a 
Assembleia Nacional Constituinte, quando “[...] o Ministério da Cultura continuou a auxiliar o movimento das 
pessoas com deficiência assessorando e patrocinando viagens a Brasília de alguns líderes para negociações com 
parlamentares constituintes” (LANNA JÚNIOR, 2010, p. 82). 
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por representantes do Estado e da sociedade civil para acompanhar e assegurar a implantação 

das políticas públicas para as pessoas com deficiência.69  

Fortemente centralizada na cidade do Rio do Janeiro nos seus primeiros anos de 

existência, a Feneis aumentou o raio de projeção das suas ações com uma política 

organizacional de criação de escritórios regionais nas capitais dos principais estados e no 

Distrito Federal. A maior representatividade da organização confirmou o seu caráter de 

proponente e condutora das reivindicações consideradas legítimas por parte dos surdos 

brasileiros. Essa posição consolidou-se com o passar dos anos, como bem explica Assis Silva 

(2012, p. 189): 
 
Dada a sua representatividade, a Feneis é a interlocutora legítima para assuntos 
relativos à surdez no Estado em diversas instâncias, tais como Educação, Saúde, 
Trabalho e Previdência Social. Esse processo iniciou-se desde a sua fundação, 
quando foi eleito um representante da Feneis para a equipe da Coordenadoria 
Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde), órgão do 
governo federal, no caso, José Carlos Lavíola (da Associação de Surdos do Rio de 
Janeiro) [...] Tal posição de interlocutora legítima entre surdos e o Estado apenas se 
fortaleceu, pois atualmente ela integra o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
Portadora de Deficiência (Conade), da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República, e integra também o Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
do Ministério da Saúde.  

 

Portanto, ao ancorar o seu desenvolvimento nas estruturas favoráveis oferecidas pelo 

Estado, a Feneis beneficiou-se sobremaneira de verbas e recursos previstos nos programas 

governamentais para a área da deficiência mediante a apresentação de projetos que contavam, 

inclusive, com a assessoria técnica da Corde. Karin Lilian Strobel, acadêmica e ativista surda, 

ex-presidente da Feneis, sublinha essa relação: 

 
A Feneis tem uma cadeira no CONADE e há duas pessoas da Feneis, representantes, 
que vão a todas as reuniões. Nós também fazemos muitos projetos para trabalhar 
com a formação de instrutores surdos e de tradutores/intérpretes em parceria com a 
CORDE, que repassa recursos para as capacitações [...] No CONADE, há discussões 
com todos os outros grupos de deficiências, para lutas sobre as leis e as conquistas 
(apud LANNA JÚNIOR, 2010, p. 265). 

 

Historicamente, no seu primeiro ano de funcionamento, a receita financeira da Feneis 

somou CR$ 15.874,80 para fazer frente a despesas da ordem de CR$ 13.618,41, sendo que em 

69 Em 2003, o Conade foi desvinculado da estrutura administrativa do Ministério da Justiça e passou a ser órgão 
colegiado da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 
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torno de 70% desses recursos eram provenientes de cursos de língua de sinais ministrados 

pelas próprias lideranças surdas. Taxas de filiação e doações de entidades da área da surdez 

complementaram essa receita (FENEIS, 1987). Já no ano seguinte, o apoio da Corde foi 

decisivo para assegurar a sobrevivência econômica e permitiu a ampliação das atividades da 

organização, como demonstra a análise realizada por Ramos (2004, p. 8) do balanço 

orçamentário do ano de 1988: 

 
[...] dos CR$ 3.493.969,18 movimentados pela entidade, CR$ 2.973.769,18 
correspondem às verbas repassadas pela CORDE - Coordenadoria para Integração 
de Pessoas Portadoras de Deficiência, o que permitiu à FENEIS organizar palestras, 
participar de encontros, simpósios e, em especial, o I Congresso Brasileiro de 
Surdos: Campinas, 28/30 de setembro, 266 participantes.   

 
Ademais, tendo em vista a especificidade do modo de comunicação em sinais dos 

surdos, que à época dependia quase que exclusivamente da interação face a face para ocorrer, 

uma das estratégias mais recorrentes das lideranças surdas para divulgar o movimento e 

arregimentar novas adesões era visitar pessoalmente associações de surdos, assim como 

instituições para a educação ou atendimento de surdos. Esses deslocamentos pelo território 

brasileiro consumiam muitos recursos, os quais foram em grande parte viabilizados por verbas 

públicas que assim aumentaram a capacidade das lideranças surdas ligadas à Feneis de 

realizar ações de formação e mobilização de indivíduos, grupos e associações de surdos. Em 

função disso, Ramos (2004, p. 9) consigna na sua análise que: 

 
É óbvio que sem a ajuda governamental seria impossível para os surdos brasileiros 
se organizarem em nível nacional, preocupação da liderança surda desde o primeiro 
momento, que [...] realizou visitas na Associação dos Surdos de Pernambuco, 
Associação dos Surdos de Ituiutaba/MG, Centro Estadual de Atendimento ao 
Deficiente da Audiocomunicação/MS, Secretaria de Educação Especial/MS, Centro 
de Surdos da Bahia, Escola Especial Concórdia/RS, Associação Alvorada 
Congregadora de Surdos/RJ, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 
APAE Curvelo/MG.  

 

Em 1989, a Feneis, com o estímulo e a intermediação da Corde, assinou um convênio 

com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), por meio do 

qual passou a gerenciar o fornecimento de mão de obra de profissionais surdos para a 
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estatal.70 A taxa de administração do convênio assegurou a estabilidade e a independência 

financeira para a organização, tal como pontua Antônio Campos de Abreu: 

 
Quando a Feneis iniciou [...] veio a preocupação com o mercado de trabalho para 
surdos. Havia muitos surdos sem trabalho. Aí fizemos contato com a CORDE. A 
CORDE pensou em algo. Aconselhou a Feneis a fazer convênios com empresas. 
Mas como seria fazer convênios com empresas? A CORDE nos orientou e 
apresentou a Dataprev e fizemos convênio com a Dataprev. A CORDE deu um aval 
para começarmos o convênio. Era[m] uns 120 surdos que começaram a trabalhar. 
Recebemos a taxa de administração, que era 20% do valor do contrato para pagar 
luz, para pagar nossas dívidas. Começamos a desenvolver e foi abrindo, foi 
aumentando nosso trabalho. Agradecemos muito à CORDE por esse incentivo. Foi a 
CORDE que nos deu esse empurrãozinho e que nos ajudou, nos ensinou. Hoje nós 
temos muitos surdos, muito[s] intérpretes trabalhando em diferentes locais, em 
congressos, reuniões, em vários projetos do governo. Temos muitos contatos com o 
governo. Tudo para o próprio surdo (apud LANNA JÚNIOR, 2010, p. 176). 

 
Além da Corde, o MEC/Seesp sobressaiu-se historicamente enquanto órgão público 

que exerceu um papel de fundamental importância para o reconhecimento da Libras. Isso se 

deveu, antes de tudo, à abertura desse órgão para contemplar reivindicações de representantes 

de organizações de surdos, encabeçadas pela Feneis, na formulação do Plano Nacional de 

Educação Especial, no ano de 1994. Como essa aproximação entre ativistas surdos e agentes 

públicos do MEC/Seesp se deu, sobretudo, no contexto sócio-histórico dos anos 1990, e já em 

torno da campanha pela oficialização da Libras, ela é explicada no próximo capítulo. 

Em termos gerais, podemos dizer que, de acordo com os dados pesquisados, no 

ambiente sócio-histórico da redemocratização, a configuração em diversas instâncias do 

Estado brasileiro de uma estrutura de oportunidades políticas favorável às organizações do 

movimento das pessoas com deficiência foi fundamental à emergência, estruturação e 

desenvolvimento do movimento social surdo. Por seu turno, a forma assumida pelas relações 

entre os órgãos estatais e o movimento social surdo foi um dos fatores determinantes para que 

a Feneis se afirmasse com o passar dos anos como a principal organização do movimento, 

vindo a assumir um papel preponderante nos seus rumos e na conformação da sua ideologia. 

70 Esse tipo de gerenciamento por parte das organizações de pessoas com deficiência da prestação de serviços e 
do fornecimento de mão de obra de seus associados para órgãos e entidades da Administração Pública ganhou 
um impulso ainda maior com a aprovação da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispensava as diversas 
instâncias estatais da obrigatoriedade de licitação na contratação direta de associações de pessoas com 
deficiência. Segundo Nascimento (2001, p. 25), para “[...] as associações mais organizadas isso veio trazer 
benefício e fortalecimento muito grande, proporcionando de imediato um grande número de empregos e 
melhoria na qualidade de vida dos deficientes”.   
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Na sua composição geral, evidenciamos o fato de que o movimento social surdo 

originou-se do movimento das pessoas com deficiência, com o qual compartilha elementos 

constitutivos e morfológicos comuns, desde aspectos funcionais a componentes ideológicos. 

Podemos, assim, vê-los como frutos de uma mesma árvore. Todavia, vimos que, a partir de 

1983, iniciou-se um processo de ramificação do movimento das pessoas com deficiência. Essa 

divisão resultou fundamentalmente da percepção de muitos de seus ativistas quanto às 

particularidades das características, dos problemas e reivindicações de cada grupo de pessoas 

com deficiência, as quais demandariam a constituição de ações coletivas em separado capazes 

de priorizar efetivamente essas demandas e conferir-lhes melhor fundamentação. 

Apesar dos muitos entraves iniciais, o percurso de desenvolvimento do movimento 

social surdo foi admirável. Fração minoritária nos primeiros encontros do movimento das 

pessoas com deficiência, os ativistas surdos conseguiram superar dificuldades de 

comunicação para arregimentação de participantes, enfrentar o preconceito e livrar-se de 

estereótipos para organizarem comissões em diferentes estados brasileiros, as quais 

mobilizaram e conscientizaram pessoas surdas de diferentes localidades, promoveram 

passeatas e outras ações reivindicativas de direitos. O ponto culminante da articulação desses 

ativistas surdos foi quando eles tomaram a Feneida das mãos de dirigentes ouvintes, 

apropriaram-se dela, transformaram-na em Feneis, tornando-a com o passar dos anos a 

principal organização do movimento. 

Já contando com os recursos da Feneis, a força reivindicativa dos ativistas surdos foi 

progressivamente concentrando-se em uma demanda específica, de forte significado 

emocional e simbólico: o reconhecimento jurídico pelo Estado brasileiro da língua sinalizada 

que muitas pessoas surdas utilizavam para comunicarem-se umas com as outras, expressando 

e transmitindo suas ações, seus pensamentos e sentimentos. Essa bandeira foi 

tradicionalmente chamada de oficialização da Libras. Em torno dela, convergiram diversos 

atores sociais que compuseram uma multifacetada teia de relações entre indivíduos, grupos e 

associações de surdos que convergiu progressivamente em uma verdadeira campanha 

nacional, a mais importante do movimento social surdo no período histórico estudado.71  

71 Entendemos campanha como “[...] um esforço público sustentado e organizado para fazer reivindicações em 
relação às autoridades” (TILLY; WOOD, 2008, p. 3, tradução nossa). 
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A causa coletiva, como veremos no próximo capítulo, deu ao movimento um 

dinamismo, um alcance social, uma intensidade de latência correlacionada a uma capacidade 

de demonstração pública admiráveis, capazes de produzir e propalar novos códigos culturais, 

acarretando expressivas transformações culturais, sociais e políticas relacionadas à surdez, à 

língua de sinais, à educação dos surdos, enfim, à vida de milhares de surdos brasileiros.  
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4 O MOVIMENTO SOCIAL SURDO E A LUTA PELA OFICIALIZAÇÃO DA 
LIBRAS 

 

 

Resiste-se à invasão de exércitos; não se resiste à invasão 
de ideias. 

– Victor Hugo72 

 

A bandeira da oficialização da Libras foi constituída historicamente pelo movimento 

social surdo brasileiro. Ainda que a essência da reivindicação tenha se mantido – o 

reconhecimento jurídico dessa língua pelo Estado brasileiro –, o sentido e o conteúdo das 

práticas e dos discursos produzidos e mobilizados pelos membros do movimento para 

justificar esse pleito transformaram-se substancialmente no decorrer dos anos devido à 

conjunção de diferentes fatores. 

Os contornos de uma agenda política são perceptíveis nos documentos da Feneis desde 

os primeiros relatórios de atividades da organização (FENEIS, 1987, 1988, 1990). No 

Relatório anual 1987, o conteúdo dos informes e planos arrolados aponta o agir coletivo 

como estratégia para reivindicar a aprovação e/ou assegurar o cumprimento de leis favoráveis 

às pessoas surdas, conquanto ainda não seja claramente explicitada uma demanda específica 

junto a qualquer um dos Poderes do Estado (FENEIS, 1987).  

Podemos dizer que o tom do relatório repercute bem o clima de grande entusiasmo 

com as condições livres de participação e contestação instituídas pela Nova República.73 

Exalta-se sobremaneira o engajamento de diversos setores da sociedade civil e dos novos 

movimentos sociais – dentre os quais, o movimento social surdo – nos intensos debates 

realizados durante a Assembleia Nacional Constituinte (ANC) de 1987-88, na medida em que 

o processo constituinte se caracterizou pela organização descentralizada dos trabalhos dos 

parlamentares, os quais foram subdivididos em diferentes comissões e subcomissões 

72 On résiste à l'invasion des armées; on ne résiste pas à l'invasion des idées. Histoire d'un Crime, 1877.  
73 A expressão Nova República designa a fase da história do Brasil que vai de 1985 aos dias atuais. De forma 
geral, caracteriza-se pela consolidação do Estado Democrático de Direito, com a intensificação da 
democratização e a promulgação de uma nova Constituição em 1988. Por outro lado, o agravamento da crise 
social e econômica conturbou os três primeiros governos de tal fase – José Sarney (mar. 1985-mar. 1990), 
Fernando Collor (mar. 1990-out. 1992) e Itamar Franco (out. 1992-dez. 1994) –, durante os quais o país trocou 
de moeda quatro vezes e teve seis planos de estabilização econômica, apenas o último – o Plano Real – tendo 
sido bem-sucedido (MENDONÇA; FONTES, 1994; LINHARES, 2000; PILAGALLO, 2009). 
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temáticas que realizaram os estudos iniciais que subsidiaram o projeto constitucional, ouvindo 

os representantes da sociedade, inclusive ativistas surdos como Ana Regina Campello e João 

Carlos Carreira Alves (BRASIL, 1987). 

Esse viés cívico do primeiro relatório da Feneis fica evidente já no agradecimento 

prestado “[...] a todos que, com a FENEIS, contribuíram na vitória para a nova Constituição” 

(FENEIS, 1987, p. 2.), como também nas palavras da presidenta Ana Regina Campello, ainda 

no preâmbulo:  

 
Já é hora de levantar os braços para a nova soberania dos surdos brasileiros e em 
prol da conquista de um espaço nas leis brasileiras. Teremos novo progresso, nova 
terra, nova jornada e uma nova contribuição para os surdos carentes e necessitados. 
[...] A FENEIS é a personalidade própria para cada surdo necessitado, garantindo a 
sua personalidade mais forte no meio das autoridades competentes. [...] A Diretoria 
está empenhada em lutar pelo progresso do nosso país (FENEIS, 1987, p. 1-4). 

 

Para além do ambiente alvissareiro, de toda a euforia cívica, importa destacar no 

excerto transcrito o uso da categoria surdo em substituição ao termo deficiente auditivo. Essa 

mudança de terminologia comprova, de acordo com Assis Silva (2012, p. 187, grifos do 

autor), 

 
[...] a emergência da Feneis a partir da Feneida inaugura uma descontinuidade 
fundamental, que se radicalizará nos anos seguintes, a saber, uma oposição entre as 
categorias deficiente auditivo e surdo. Progressivamente, formula-se um discurso no 
qual a surdez não se reduz à deficiência auditiva. 

 

A leitura da documentação escrita da Feneis a que tivemos acesso (relatórios, atas, 

jornais e revistas, dentre outras publicações) corrobora a análise de Assis Silva (2012), na 

medida em que, nos diversos textos produzidos pela organização, fica evidente a progressiva 

vedação do uso das expressões deficiência auditiva e deficiente auditivo nos materiais 

institucionais, sendo a categoria surdo um dos primeiros elementos discursivos a se fixar nos 

documentos organizacionais, os quais, diga-se de passagem, muito raramente utilizam a 

expressão pessoa surda. Portanto, a Feneis, nos seus textos, fala essencialmente em nome dos 

surdos. 

Existe, contudo, uma incongruência que atravessa a produção discursiva dos primeiros 

documentos institucionais e que se evidencia ainda mais no excerto selecionado do primeiro 

relatório da organização. A Feneis afirmava a soberania e a condição de sujeito de direitos dos 

surdos brasileiros – e aqui o adjetivo pátrio marca bem o surdo como cidadão brasileiro. 
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Todavia, ao mesmo tempo, contraditoriamente, recorria a uma adjetivação que remetia ao 

assistencialismo, na qual o surdo tido como carente e necessitado passava afinal a ser 

representado por uma personalidade forte – a Feneis – junto às autoridades públicas. Desse 

modo, a organização apresentava-se como promotora e defensora de direitos dos surdos, 

falando em diferença, não em deficiência, mas ainda assim se colocava no lugar de redentora 

dos mais fracos, dos coitados, e acionava para isso expressões de apelo caritativo, 

tradicionalmente associadas a pessoas surdas no viés do modelo assistencialista da surdez. 

Grosso modo, o caráter mais generalista da pauta de reivindicações continuou como 

tendência predominante nos relatórios e nas atas dos primeiros anos da Feneis. Os objetivos 

mais abrangentes de promover melhores condições para a educação, a profissionalização, a 

saúde e a integração social dos surdos eram bastante semelhantes aos defendidos pelas 

organizações nacionais das outras áreas de deficiência. Contudo, aos poucos, a questão da 

forma de comunicação em sinais utilizada pelos surdos foi se afirmando cada vez mais como 

um elemento singular a ser destacado na pauta de reivindicações da organização. 

Nesse sentido, Souza (1998) explica que os ativistas surdos, ao apropriarem-se da 

Feneida, transformando-a em Feneis, mantiveram a integração social e a educação da pessoa 

surda como metas principais da organização, mas mudaram as formas de luta e, acima de 

tudo, os discursos que as sustentavam. Por exemplo, a autora chama a atenção ao fato de que 

a reivindicação de melhorias na educação, comum a outros movimentos sociais nesse período 

histórico, no caso dos representantes dos direitos dos surdos, passou a incluir a defesa do 

direito ao ensino-aprendizagem em língua de sinais:  

 
Os surdos passaram a defender abertamente a LIBRAS, uma linguagem que até 
então só podiam usar na clandestinidade. Não desejavam apenas que lhe fosse 
conferido o direito de empregá-la em contextos informais, mas, principalmente, que 
circulasse em cada sala de aula por ser “o meio natural de comunicação de pessoas 
surdas” (SOUZA, 1998, p. 91). 

 

O ativista surdo Antônio Campos de Abreu, ao rememorar a sua participação na 

criação da Feneis, ressalta exatamente essa preocupação primordial com a questão da língua 

de sinais: “[...] Criei a Feneis com o objetivo de lutar, principalmente, pelos direitos humanos, 

pela Língua de Sinais [...] Primeiro lutar pela Língua de Sinais [...] Essa é a nossa causa até 

hoje” (apud LANNA JÚNIOR, 2010, p. 171). 
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Entretanto, para o contexto do final dos anos 1980, descobrimos, com base na análise 

das fontes documentais, que ainda não é possível associarmos essa defesa que os ativistas 

surdos, em especial os quadros vinculados a Feneis, faziam do uso da língua de sinais no 

ensino-aprendizagem dos surdos a pressupostos do bilinguismo para surdos74 ou à concepção 

socioantropológica da surdez.  

Ao que tudo indica, a defesa da língua de sinais pelo movimento social surdo, 

sobretudo pela sua principal organização, desenvolveu-se nesse momento histórico ainda sob 

a configuração discursiva da comunicação total75. Foi isso que demonstraram eloquentemente 

os dados da pesquisa documental, os quais assim corroboraram os apontamentos da análise de 

Assis Silva (2012, p. 195): “[...] Apesar de atualmente ser uma grande defensora da libras e 

do bilinguismo, quando fundada, a Feneis estava no registro da comunicação total”.  

Portanto, é sob essa perspectiva que, no ano de sua fundação, a Feneis, após denunciar 

o preconceito e a discriminação sofridos pelos sujeitos surdos como efeitos deletérios da 

dificuldade de comunicação com os ouvintes, defendia a filosofia da comunicação total como 

estratégia para superar esse grande problema a que os surdos estavam expostos no seu desejo 

de integração social: 
 

A nossa linguagem, quase todos têm dificuldades de entender, criando assim uma 
“filosofia oral”, o que não é muito viável para um surdo; a nossa filosofia é a 
Comunicação Total (que insere leitura labial, leitura escrita, alfabeto manual, fala e 
todas as formas de comunicação), que é mais íntegro para todas as pessoas surdas e 
ouvintes, fazendo crescer a compreensão que é fundamental para a nossa linguagem 
(FENEIS, 1987, p. 2).  

 

74 Enquanto abordagem na educação de surdos, o bilinguismo pressupõe o reconhecimento da língua de sinais 
como língua materna e natural do surdo e visa proporcionar ao educando surdo o ensino desta como primeira 
língua (L1) e base à aquisição da língua dominante da sociedade ouvinte em que ele está inserido, a qual é vista 
como segunda língua (L2), sendo ensinada em sua modalidade escrita e, eventualmente, oral. A definição de 
espaços específicos ao processo de ensino-aprendizagem da L1 e da L2, uma vez que elas podem conviver lado a 
lado, mas não simultaneamente, bem como a precedência do ensino da L1 na educação do aluno surdo 
caracterizam o bilinguismo, no qual é fundamental a existência de equipes escolares com presença de 
professores ouvintes e surdos fluentes em língua de sinais, assim como de intérprete de língua de sinais 
(PICKERSGILL,1998). 
75 Formulada nos Estados Unidos, onde predominou nas escolas e propostas de ensino para surdos nas décadas 
de 1970-1980, a comunicação total não se configura como uma abordagem educacional ou metodologia 
específica, mas como metodologias diversas embasadas no princípio do “[...] uso de todos os meios que possam 
facilitar a comunicação, desde a fala sinalizada, passando por uma série de sistemas artificiais, até chegar aos 
sinais naturais da Língua de Sinais” (CAPOVILLA, 2004, p. 1483). 
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Toda e qualquer superação dos entraves sociais da comunicação entre surdos e 

ouvintes que passasse pela valorização e utilização da língua de sinais dependia obviamente 

da expansão dos falantes fluentes dessa língua, tanto surdos quanto ouvintes. Para Berenz76 

(1998), conscientes desse fato e de suas implicações desde o fim dos anos 1980, a primeira 

geração de ativistas surdos ligados à Feneis dedicaram-se, por vezes de modo exaustivo, nas 

suas horas livre, ao trabalho de divulgação e ensino da língua de sinais para pessoas ouvintes, 

uma ação coletiva que, acima de tudo, se relacionava de modo estratégico à formação de 

intérpretes.  

Como bem explica Berenz (1998, 2003), as lideranças surdas do movimento avaliaram 

corretamente que a exequibilidade e o sucesso das suas reivindicações relacionadas à língua 

sinalizada dependiam diretamente da ampliação do número de usuários ouvintes proficientes. 

Afinal, apenas um grande contingente de pessoas ouvintes realmente fluentes nessa língua 

possibilitaria, por exemplo, o aprimoramento da qualidade da sua interpretação e tradução, 

abrindo o caminho para uma profissionalização dessa função, o que poderia viabilizar a 

demanda do movimento social surdo por intérpretes para o atendimento da população surda 

nas repartições públicas e entidades privadas. Portando, a oferta de cursos de Libras abertos 

ao público ouvinte era uma condição sem a qual demandas relacionadas a essa língua não 

poderiam ser atingidas. 

Desse modo, o ensino da língua de sinais tornou-se uma missão primordial da Feneis 

(BERENZ, 1998, 2003; SOUZA, 1998). Nos primeiros anos de funcionamento da 

organização, as próprias lideranças surdas, como Ana Regina Campello, João Alves, 

Fernando Valverde e poucos outros, se desdobraram para poder dar aulas para os ouvintes, 

uma vez que praticamente não havia profissionais nativos com conhecimentos e habilidades 

suficientes para esse ensino (BERENZ, 1998, 2003). 

Esses ativistas surdos, de acordo com Berenz (1998, 2003), tiveram que se esforçar 

muito nos primeiros anos da Feneis para absorver o aumento da demanda pelos cursos de 

língua de sinais. Isso se deu quando, ao lado dos interessados na função de intérprete, vários 

76 Norine Berenz é uma linguista norte-americana, cuja tese de doutorado sobre a dêixis de pessoa na Libras foi 
defendida em 1996, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, Estados Unidos. Ela conviveu com 
pesquisadores e com lideranças do movimento social surdo em várias regiões do Brasil, aproximadamente por 
seis meses, entre 1985 e 1986, mais dez meses, em 1992, e por um ano, de agosto de 1993 a agosto de 1994. 
Atualmente, ela reside em Joanesburgo, na África do Sul, onde é professora do Departamento de Linguística da 
Universidade de Witwatersrand. 
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deles provenientes de instituições religiosas que se voltavam à evangelização de surdos, 

acorreram a esses cursos um conjunto de diferentes profissionais ligados à educação ou ao 

atendimento terapêutico dos surdos, interessados em melhorar a comunicação com seus 

alunos ou pacientes, respectivamente. Com o passar dos anos, o ensino da Libras para pessoas 

ouvintes se estruturou e se profissionalizou, tornando-se uma das principais atividades da 

Feneis.77 

Entre as várias relações das pessoas surdas com as pessoas ouvintes permeadas pela 

língua de sinais, a formação de intérpretes e normatização de suas funções e condutas 

mereceu grande atenção por parte dos dirigentes da Feneis. Para tanto, foi instituído, na 

estrutura administrativa da organização, o Departamento Nacional de Intérpretes em Língua 

Brasileira de Sinais, um setor específico encarregado de planejar, executar e gerenciar as 

iniciativas voltadas à capacitação e ao controle da qualificação dos intérpretes (SOUZA, 

1998). Ademais, as outras medidas tomadas pela Feneis nessa direção foram igualmente 

expressivas. Já em 1988, ou seja, no seu segundo ano de funcionamento, a Feneis organizou o 

I Encontro Nacional dos Intérpretes em Língua de Sinais e publicou o manual A Importância 

dos Intérpretes da Linguagem de Sinais. De acordo com Leite, E. (2004, p. 40):  
 

São os próprios surdos, que não mais suportando o bloqueio da comunicação, a falta 
total de acesso às informações, e, por total omissão dos órgãos governamentais, 
deflagram não só um movimento reivindicando o reconhecimento dessa atividade 
profissional, como também promovem o início desse trabalho em todo o Brasil.  

 

A preocupação das lideranças surdas com relação à capacitação de intérpretes e a 

consequente mobilização de recursos da Feneis para essa finalidade impulsionaram 

progressiva e continuamente a constituição de quadros de intérpretes profissionais, sendo que 

muitos deles eram posteriormente contratados pela própria organização ou, por indicação 

desta, conseguiam empregos em instituições públicas e privadas, no atendimento a pessoas 

surdas. Desse modo, à medida que o uso da língua de sinais se expandiu, por força das ações 

77 A promoção do ensino da Libras para as pessoas ouvintes pela Feneis ganhou uma nova dimensão a partir de 
1993, quando a organização tornou-se o polo irradiador de uma metodologia para o ensino dessa língua como L2 
denominada Libras em Contexto, a qual, no decorrer da década de 1990, foi aprimorada, sistematizada e 
disseminada em escala nacional com o apoio financeiro da Corde e do MEC/Seesp. A concepção dessa 
metodologia deveu-se à linguista Tanya Amara Felipe e aos professores de Libras Myrna Salerno Monteiro e 
Nelson Pimenta de Castro, que a colocaram em prática, ainda em caráter experimental, no Ines, no ano de 1992 
(FELIPE, 1998). A metodologia foi afinal consubstanciada no livro Libras em Contexto (FELIPE, 2001), cuja 
primeira edição, tanto do volume do professor quanto do aluno, foi publicada em 1997, com o apoio dos órgãos 
públicos citados e da Feneis. Em 2009, o referido livro já se encontrava na sua 9ª edição. 
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do movimento, ajudou a abrir e consolidar um mercado de trabalho para os intérpretes (ASSIS 

SILVA, 2012).  

Frisa-se, ainda, a respeito dos intérpretes, que os dados pesquisados indicam que 

muitos deles participaram ativa e intensamente do processo histórico de consolidação, 

divulgação, reconhecimento social e jurídico da Libras.78 Como relatam muitos dos 

entrevistados, e se nota no exame da documentação escrita, muitos intérpretes não 

restringiram a sua atuação às funções técnicas de tradução e interpretação. Ao contrário, eles 

integravam comissões de direitos de surdos, posicionavam-se ideológica e politicamente nos 

debates, e, nas interações quase diárias com as pessoas surdas, divulgavam e partilhavam 

informações e conhecimentos sobre a língua de sinais, as diferentes concepções de surdez e 

abordagens para educação do surdo, entre outros temas de um, por vezes intenso, intercâmbio 

de ideias e experiências com os ativistas surdos com os quais eles se relacionavam.79 Desse 

modo, os intérpretes fizeram-se presentes, sem dúvida, nos desenvolvimentos dos processos 

estudados neste trabalho. 

Em paralelo aos cursos de língua de sinais para as pessoas ouvintes, e a todos os 

esforços envidados para composição de bons quadros de intérpretes, destacavam-se ainda as 

iniciativas da Feneis e de outras associações de surdos para divulgar social e culturalmente à 

sociedade ouvinte majoritária as características da língua de sinais e o seu significado para os 

surdos que a utilizavam para se comunicarem. Aliás, a própria imagem do surdo expressando-

se em sinais era disseminada, no claro sentido de se contrapor à imagem do surdo com 

aparelho auditivo e vocalizando.80 Em 1993, por exemplo, os voluntários da barraca da Feneis 

no Projeto Ação Global81, na Vila Militar, no bairro periférico de Deodoro, na cidade do Rio 

78 Vale dizer que, por condições inerentes ao processo de pesquisa desenvolvido, a presente tese não contempla a 
reconstrução histórica e análise do papel dos intérpretes nesses processos. Todavia, registra-se a importância 
dessa atuação, que, certamente, merece ser objeto de pesquisas e estudos futuros. 
79 A esse propósito, aliás, Monteiro (2006, p. 280), militante e acadêmica surda que testemunhou esse processo, 
considera de “[...] igual complexidade [...] os movimentos dos intérpretes de LIBRAS, paralelamente ao 
movimento dos Surdos, em prol do reconhecimento da LIBRAS”. 
80 Não por acaso, como bem observa Assis Silva (2012), as lideranças surdas do movimento social surdo, com o 
passar dos anos, vão se notabilizar por apenas se comunicarem e se expressarem em Libras no espaço público, 
ainda que elas sejam oralizadas. 
81 A Ação Global é um projeto realizado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) e pela Rede Globo de Televisão, 
que consiste basicamente na promoção de eventos abertos ao público, que acontecem em dias específicos nas 
mais diferentes localidades do país, nos quais um conjunto de instituições públicas e privadas, além de 
profissionais voluntários, oferecem diversos serviços gratuitos à população, que incluem a divulgação de 
informações sobre direitos de cidadania e o acesso à documentação, bem como atendimentos na área da saúde, 
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de Janeiro, distribuíram materiais impressos e exibiram vídeos informativos sobre a 

importância e o uso da língua de sinais pelos surdos, incluindo o manual Comunique-se 

Corretamente com o Surdo. Além disso, eles cadastraram profissionais surdos para eventuais 

ofertas de emprego mediadas pela organização e ministraram “[...] aulas práticas de Língua 

Brasileira de Sinais” (FENEIS, 1993b, p. 8). 

Essas e outras iniciativas, como a reprodução de fitas VHS contendo aulas de língua 

de sinais, além de diversos outros conteúdos nessa língua, demonstram eloquentemente como 

a Feneis passou a direcionar recursos materiais e humanos para divulgar essa forma de 

comunicação em sinais (FENEIS, 1988, 1990, 1993a, 1993b). Tais esforços justificavam-se e 

enquadravam-se em grande medida no conjunto de ações coletivas da organização para uma 

demanda que, gradativamente, passou a ser denominada pelos próprios ativistas surdos como 

oficialização da Libras.  

Em sua análise, Souza (1998, p. 108) constatou que, entre os anos de 1992 e 1993, a 

Feneis vinha “[...] dirigindo todos os seus esforços em prol, principalmente, do 

reconhecimento da Libras [...]”. De acordo com a autora, uma das razões pelas quais as 

lideranças surdas consideravam fundamental a aprovação de uma lei federal com essa 

finalidade era garantir a efetivação de propostas de bilinguismo para os educandos surdos, 

suplantando-se assim as abordagens preponderantes à época nas instituições de ensino, as 

quais se pautavam majoritariamente por pressupostos, orientações e procedimentos do 

oralismo82 ou da comunicação total.  

Segundo Souza (1998), a avaliação dos informantes surdos por ela entrevistados era 

que ambas as abordagens produziam o fracasso escolar da maioria dos alunos surdos. Por 

assistência social, justiça, entre outras atividades. A Ação Global foi criada pelo Sesi de Belo Horizonte, MG, 
em 1991. Em 1993, ocorreu pela primeira vez na cidade do Rio de Janeiro. De 1995 aos dias de hoje, passou a 
ser desenvolvida em âmbito nacional, atingindo milhares de pessoas. 
82 De acordo com Soares (2005, p. 1): “Oralismo, ou método oral, é o processo pelo qual se pretende capacitar o 
surdo na compreensão e na produção de linguagem oral e que parte do princípio de que o indivíduo surdo, 
mesmo não possuindo o nível de audição para receber os sons da fala, pode se constituir em interlocutor por 
meio da linguagem oral.” Os defensores do oralismo na educação de surdos conseguiram impô-lo enquanto 
abordagem dominante desde o final do século XIX, quando suas teses contrárias ao uso didático da língua de 
sinais prevaleceram no Congresso de Milão, em 1880. Nas décadas de 1950-1960, o oralismo atingiu o seu auge, 
mundialmente, com a evolução tecnológica dos aparelhos auditivos. No Brasil, o entusiasmo pelo oralismo 
refletiu-se, como vimos, na Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro, em 1957. O oralismo foi 
hegemônico na educação de surdos brasileiros pelo menos até fins da década de 1970 (LACERDA, 1998; 
SOARES, 2005; ROCHA, 2007).  
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isso, eles defendiam o bilinguismo. Todavia, a implantação da proposta de educação bilíngue 

para surdos esbarrava em uma série de entraves na realidade escolar. O maior deles, na 

opinião da autora, era a insuficiência de quadros profissionais de instrutores surdos83, 

intérpretes e professores fluentes em Libras, ou seja, não havia ainda esses profissionais na 

quantidade necessária para viabilizar a efetivação do bilinguismo na escala desejada de 

política pública na área de educação de surdos (SOUZA, 1998). O único modo de reverter 

essa situação, de acordo com Souza (1998), era a Feneis obter o apoio do governo federal para 

a formação de tais quadros, o que somente ocorreria com a oficialização da língua de sinais, 

que, portanto, era vista como sendo um meio para, ao fim e ao cabo, se chegar ao bilinguismo.  

Esse raciocínio, entretanto, deve ser matizado historicamente. Como apontamos antes, 

a análise das fontes escritas e de entrevistas realizadas com lideranças surdas e intelectuais 

que vivenciaram ou testemunharam os processos sociais estudados mostram que a luta pela 

oficialização da Libras não se vinculou originalmente à ideia do bilinguismo para surdos.  

Assim como na década de 1980, nos primeiros anos de 1990 essa reivindicação 

justificava-se principalmente com base em dois argumentos centrais: (a) o direito à provisão 

de intérpretes para viabilizar a comunicação dos surdos com os ouvintes no atendimento 

prestado pelas diversas instituições públicas e privadas relacionadas à vida social da pessoa 

surda, garantindo-lhe o pleno exercício da cidadania com o acesso à saúde, ao trabalho, à 

justiça e à educação; e (b) direito ao uso da língua de sinais nas escolas e classes especiais 

para melhorar a educação oferecida aos alunos surdos, independentemente da abordagem 

educacional. 

Nota-se, portanto, que a oficialização era, acima de tudo, uma questão de direitos 

humanos, na medida em que o uso da Libras era um meio de garantir às pessoas surdas não 

oralizadas ou que preferissem se comunicar nessa língua a participação na sociedade em 

igualdade de oportunidades com as pessoas ouvintes. Portanto, nesse aspecto, a posição do 

movimento surdo fundamentava-se essencialmente na configuração discursiva engendrada no 

seu ponto de partida no contexto sócio-histórico do movimento das pessoas com deficiência.  

Por sua vez, no campo da educação do surdo, a preocupação fundante das ações do 

movimento social surdo era ainda essencialmente a de assegurar, antes de qualquer coisa, a 

83 À época, instrutores surdos era a denominação dada aos surdos sinalizadores capacitados pela Feneis para 
ensinar Libras aos ouvintes.  
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possibilidade de utilização da língua de sinais pelos alunos surdos dentro das escolas e classes 

especiais, de modo autorizado, protegido por força da lei. A isso, acoplou-se, posteriormente, 

a reivindicação dessa língua como língua de instrução, isto é, como língua utilizada no 

ensino-aprendizagem dos conteúdos das disciplinas escolares. Portanto, em um primeiro 

momento histórico, correspondente aos anos de passagem entre as décadas de 1980-1990, o 

antagonismo dos ativistas surdos dirigia-se, antes de qualquer coisa, ao oralismo, mais 

precisamente às suas práticas mais radicais de tentativa de interdição da língua sinalizada, as 

quais, ao que tudo indica, se impuseram nas escolas especiais para surdos a partir de 1957, 

com a Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro. 

Porém, o que as lideranças surdas, em sua grande maioria, desejam colocar no lugar 

do oralismo nas escolas e classes especiais para surdos não era ainda o bilinguismo, mas, sim, 

a comunicação total. Ora, isso se deve, acima de tudo, ao fato de que a supremacia do 

oralismo no nosso país vinha à época sendo questionada justamente por experiências que, a 

partir dos anos 1980, readmitiram de diferentes maneiras a utilização da comunicação em 

sinais no processo de ensino-aprendizagem do surdo com base nas ideias e práticas da 

comunicação total.  

No Brasil, considera-se que uma das primeiras experiências documentadas de 

comunicação total foi desenvolvida no ano de 1980, na Escola Especial Concórdia, na cidade 

de Porto Alegre (RAYMANN; WARTH, 1983). Já no Ines a primeira experiência nessa 

perspectiva ocorreu apenas em 1987, por meio de uma pesquisa piloto com uma turma de 

alunos cuja participação teve que, a pedido da direção, ser autorizada pelos pais. Foi de tal 

modo que se constituiu a “[...] presença da utilização da língua de sinais pela primeira vez no 

projeto pedagógico da Instituição” (ROCHA, 2007, p. 122).  

Logo, era nesse contexto sócio-histórico em que se debatia, primordialmente, se o uso 

língua de sinais deveria ser estimulado, tolerado ou proibido, que se estruturavam as ações 

coletivas dos ativistas surdos em prol da oficialização da Libras. Considerando-se tal cenário, 

é de reconhecer ainda mais a eficiência das ações coletivas do movimento social surdo junto 

ao MEC/Seesp para assegurar suas posições no processo de formulação da Política Nacional 

de Educação Especial (PNEE) que se desenvolveu entre 1992 e 1994.  

Segundo matéria publicada no Jornal da Feneis (1993b), no mês de junho de 1993, 

membros da organização compuseram o grupo de representantes da área da deficiência 

auditiva que participou de uma reunião organizada pela Seesp em Brasília para tratar da 
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elaboração de propostas para a PNEE. Já no mês outubro, a militante ouvinte Emeli Marques 

Costa Leite e o ativista surdo Sérgio Marmora de Andrade, ambos representando a Feneis, 

participaram de reuniões na capital do país para definir conceitos, objetivos específicos e 

diretrizes da PNEE/94. Segundo a matéria, eles defenderam nessa ocasião: “[...] Garantia do 

respeito às diferenças com a oficialização da Língua Brasileira de Sinais e a sua utilização na 

educação do aluno surdo” (FENEIS, 1993b, p. 3). 

Na entrevista que realizamos com Rosita Edler Carvalho, secretária da Seesp que 

propôs e coordenou o processo de elaboração da PNEE/94, ela nos contou que, após a 

expedição de uma carta desse órgão convidando as secretarias municipais e estaduais de 

educação especial, as organizações de e para pessoas com deficiência, bem como as 

universidades públicas e privadas para oferecem subsídios a esse documento, o primeiro 

grupo de pessoas a solicitar uma audiência era composto de representantes ouvintes de 

organizações de defesa de direitos das pessoas surdas oriundos de diferentes estados, que 

queriam entender melhor o significado do documento a ser produzido, do que se tratava 

exatamente, como impactaria a educação dos surdos e, principalmente, qual era a posição da 

Seesp e do MEC em relação à língua de sinais.  

Rosita Edler Carvalho recorda-se que havia, nesse grupo que a procurou, uma 

inquietação muito grande com relação à oficialização da língua de sinais. Foi nesse contexto 

que, nas suas palavras: “Nós tomamos conhecimento da reivindicação da oficialização da 

Libras de modo institucional, enquanto titular da secretaria, porque já sabíamos antes, pela 

nossa experiência no Ines, que essa era uma reivindicação da comunidade surda.”84   

Segundo ela, nas assembleias para discussão e proposição dos itens para o documento, 

participavam pessoas surdas usuárias da língua de sinais, que vinham para colocar suas 

reivindicações e proposições quanto à PNEE/94: “Todo esse processo foi muito democrático, 

com ampla discussão dos temas, e a Libras foi mais um desses temas e objeto de várias 

discussões.”  

Ela recorda-se que os representantes da Feneis, tanto ativistas surdos quanto ouvintes, 

trabalhavam em prol da oficialização da Libras. Mas essa não era uma posição consensual 

entre todos os participantes dessas reuniões: “[...] Havia posições bastante divididas, como 

84 Entrevista concedida ao autor. Rio de Janeiro, 31 jan./16 fev. 2013. Neste trabalho, todas as demais citações de 
Rosita Edler Carvalho referem-se a esta entrevista. 
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entre os representantes do Ines. Em particular, não havia unanimidade quanto à necessidade 

do Estado reconhecer a língua de sinais como língua oficial para os surdos.” 

A entrevistada explica que, na Seesp, houve uma discussão interna sobre o tema, tendo 

em vista a sua inserção ou não no documento final da PNEE. Nas suas palavras: 

 
A posição unânime foi a da que se deveria aceitar e aderir ao movimento surdo e 
tomar todas as providências necessárias para levar adiante a ideia de oficialização da 
Libras. Mas não havia essa mesma unanimidade entre os próprios surdos e na 
academia. Muitos surdos – surdos oralizados – não concordavam que a Libras 
deveria ser oficializada como meio de instrução e comunicação para todas as 
pessoas surdas. 

 

Conforme Rosita Edler Carvalho nos explicou na sua entrevista, o seu posicionamento 

nesse processo baseava-se na sua trajetória profissional. Ela havia formado uma opinião 

favorável à forma de comunicação em sinais utilizada pelos surdos desde os anos 1970, 

quando trabalhara no Ines. Ela conta que, apesar de não dar aulas para educandos surdos, foi 

percebendo as dificuldades de aprendizagem enfrentadas por muitos destes, principalmente 

com relação ao ensino da e em língua portuguesa na modalidade oral. Ao mesmo tempo, ela 

foi descobrindo a importância da língua de sinais para a comunicação e expressão das pessoas 

surdas, dentro e fora do instituto. A partir dessa interação, da troca de ideias, de leituras e 

reflexões sobre o tema, ela começou a formar um juízo de valor sobre a grande importância da 

língua de sinais para as pessoas surdas: 

 
Convenci-me de que esta deveria ser a língua de instrução e comunicação das 
pessoas surdas, sobremaneira dos surdos profundos, devendo ser considerada a sua 
língua materna, enquanto a língua portuguesa seria tão somente o modo de 
comunicação escrita. 

 

Para a entrevistada, era como se então ela tivesse sido inoculada por essas ideias da 

importância da língua de sinais para os surdos. “[...] Eu encontrava alento nessas ideias [...]”, 

afirma. Já à frente da Seesp, ela contribuiu para o processo que resultou na PNEE/94, que, de 

acordo com a nossa pesquisa, pode ser descrito como o primeiro documento oficial de um 

órgão público federal a propugnar a oficialização da Libras. Segunda Rosita Edler de 

Carvalho: “[...] Percebemos que estávamos no caminho certo quando, no final das 

assembleias, as pessoas surdas estavam muito felizes, porque inserimos na política a 

utilização da Libras e, naquela ocasião, o apoio da Seesp e do MEC à sua oficialização.” 
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No PNEE/94, a perspectiva de reconhecimento e uso da Libras na educação dos alunos 

surdos fica patente quando se consigna dentre os seus objetivos específicos: “[...] incentivo à 

utilização da língua brasileira de sinais (LIBRAS), no processo de ensino-aprendizagem de 

alunos surdos [e] incentivo à oficialização da LIBRAS” (BRASIL, 1994, p. 52-53). Todavia, 

importa esclarecer que a PNEE/94 é incongruente acerca dessas posições.  

Apesar de a sua redação contemplar a demanda do movimento social surdo pela 

oficialização da Libras, a tendência predominante no documento é a de continuidade do 

oralismo, que, como sabemos, é contrário ao uso e ao ensino-aprendizagem da língua de 

sinais nas escolas. A perspectiva oralista manifesta-se desde o início do documento, na parte 

de revisão de conceitos da educação especial, em que o verbete sobre deficiência auditiva 

afirma: “[...] os alunos portadores de deficiência auditiva necessitam de métodos, recursos 

didáticos e equipamentos especiais para correção e desenvolvimento da fala e da linguagem” 

(BRASIL, 1994, p. 14).  

Ora, a associação das palavras deficiência e correção revela, acima de tudo, um viés 

de modelo médico da surdez subjacente ao documento e, embora não haja explicitação de 

quais seriam esses métodos e recursos, há uma indicação bastante clara sobre a oferta de “[...] 

aparelhos coletivos de amplificação sonora para surdos” (BRASIL, 2004, p. 50), um 

componente da configuração de salas adaptadas para os exercícios de percepção auditiva nas 

escolas especiais oralistas para surdos. No seguimento, reitera-se ainda mais uma vez a 

abordagem de natureza oralista quando se pontua acerca do “[...] aprimoramento do ensino da 

língua portuguesa para surdos nas formas oral e escrita, por meio de metodologia própria” 

(BRASIL, 2004, p. 52).  

Não obstante essas incongruências, o documento de PNEE/94 é mais uma evidência, 

se não de um apoio cabal do MEC/Seesp à causa da oficialização da Libras, como afirma, na 

sua entrevista, Rosita Edler Carvalho, ao menos do fato de que agentes públicos de tais 

órgãos, como é o caso da então secretária da Seesp, podem ser vistos, já em meados da década 

de 1990, como aliados do movimento social surdo na causa do reconhecimento dessa língua 

pelo Estado brasileiro. 

Mais do que isso: o fato de o uso da Libras na educação de surdos e a oficialização da 

Libras constarem do PNEE/94 revelou-se uma condição sine qua non para a disponibilização 

de recursos financeiros públicos, via programas e projetos do MEC e da Seesp, que 

contribuíram de modo expressivo para a estruturação da Feneis, a sistematização e expansão 
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do ensino da Libras, a formação de intérpretes, instrutores surdos e professores de Libras, bem 

como conferiram prestígio, status e remuneração às lideranças surdas e ouvintes do 

movimento social surdo, ligados ou não à Feneis, que se encarregaram da coordenação e 

implantação dessas ações. Por isso, podemos considerar o MEC/Seesp, ao lado da Corde, 

como sendo as mais importantes e, talvez, decisivas estruturas estatais favoráveis ao 

desenvolvimento do movimento, em particular pelo apoio prestado às iniciativas de 

sistematização, consolidação e ampliação do ensino da Libras, como atesta a análise das 

fontes escritas. 

É nesse sentido que localizamos uma matéria no Jornal da Feneis noticiando já em 

1994 o expressivo apoio financeiro do MEC/Seesp a um projeto de aplicação de um novo 

método de ensino da Libras a pessoas ouvintes, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa de 

Libras e Cultura Surda (GP Libras), sob a coordenação da linguista Tanya Amara Felipe, com 

a participação dos ativistas surdos Myrna Salerno Monteiro, Nelson Pimenta de Castro e 

Tadeu Pereira de Souza, bem como da militante ouvinte Emeli Marques Costa Leite. De 

acordo com a matéria: 

 
O Grupo, único de pesquisa nesta área no Brasil, já concluiu a primeira fase do 
projeto, que foi aprovado em janeiro pelo MEC. Os profissionais já receberam 
inclusive a verba liberada para os trabalhos, no valor de CR$ 1,3 milhões [sic] de 
cruzeiros reais na época, ou seja, 3.719,92 URVs. [...] A fase 2 do Projeto está 
orçada em CR$ 15 milhões (16.420,36 URVs). Para essa verba, além do pagamento 
dos profissionais do grupo de pesquisa, estão previstas despesas com aquisição de 
computadores, filmadora, vídeo-cassete [sic], fitas de vídeo, televisão, cadeiras, 
mesas, arquivos, divisórias, e projeções arquitetônicas para instalações elétrica e 
telefônica. Serão criadas salas de aula, de pesquisa, de comunicação, de reunião, 
biblioteca e copa no primeiro piso (andar superior), atualmente sem condições 
necessárias para funcionamento [...] (FENEIS, 1994b, p. 4). 

 

A matéria esclarece que os cursos de Libras pretendiam “[...] testar material didático 

no ensino de LIBRAS para ouvintes envolvidos com esta área ou que participem de alguma 

forma do mundo do surdo” (FENEIS, 1994b, p. 4). Tais cursos, ainda de acordo com matéria, 

seriam ministrados exclusivamente por instrutores surdos que, para isso, receberiam 

treinamento específico realizado pela Coordenadoria de Língua Brasileira de Sinais da Feneis. 

Desse modo, “[...] o objetivo é fazer com que a partir dessas abordagens o projeto possa 

capacitar os instrutores, oferecendo condições adequadas para o ensino e aprendizado da 

LIBRAS” (FENEIS, 1994b, p. 4). 
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Nota-se, portanto, que a preocupação dos dirigentes da Feneis com relação à expansão 

e proficiência da Libras não se restringiu às pessoas ouvintes e à questão da formação de 

intérpretes.  Ela se estendeu igualmente às próprias pessoas surdas, usuárias dessa língua. Por 

um conjunto de questões de ordem social, econômica e cultural, muitos surdos sinalizadores 

apresentavam problemas na aquisição e desenvolvimento da proficiência em Libras. Vale 

lembrar, a esse propósito, que muitos haviam acumulado déficits expressivos na sua 

escolarização, como era de esperar, considerando-se os preconceitos a que o meio de 

comunicação em sinais utilizado pelos surdos estava submetido e as condições de ensino-

aprendizagem vigentes à época, as quais, embasadas no oralismo, na comunicação total ou em 

formas compostas, produziam o fracasso escolar de muitos deles (MOURA, 2000). Além 

disso, o fato de ser nativo em uma língua não faz a pessoa ser automaticamente capaz de 

entendê-la do ponto de vista linguístico e, acima de tudo, ter habilidade para ensiná-la 

formalmente a outras pessoas (LEITE, T., 2004). Portanto, a partir da capacitação, pretendia-

se que os instrutores surdos ensinassem Libras “[...] de uma forma mais produtiva e 

consciente” (FELIPE; LEITE; MONTEIRO, 1998, p. 66). 

Por isso, a Feneis investiu pesadamente, por meio do GP Libras, na oferta de cursos 

para a capacitação e certificação de pessoas surdas como instrutores de Libras, de modo a 

garantir-lhes tanto a proficiência quanto a competência e certificação para o ensino dessa 

língua, sendo que os alunos que se destacavam nos cursos pelas suas habilidades linguísticas e 

interpessoais eram certificados também como agentes multiplicadores, podendo vir a ser 

contratados para trabalharem, no papel de professores-capacitadores de outros instrutores 

surdos de Libras, nas edições seguintes dos cursos de capacitação, previstas para acontecerem 

em outras localidades do país (FELIPE; LEITE; MONTEIRO, 1998).  

Importa ressaltar que, também em relação a esses cursos de capacitação, a análise da 

documentação escrita confirma mais uma vez o considerável apoio financeiro da Corde, do 

MEC/Seesp, inclusive para a confecção, publicação e distribuição do material didático 

utilizado em tais cursos, o que incluía livros-texto, apostilas de atividades, fitas de vídeo, 

fichas com ilustrações, entre tantos outros materiais (FENEIS, 1994b, 1994d, 1998, 1999a, 

2002; FELIPE; LEITE; MONTEIRO, 1998). Ademais, os recursos repassados pelo 

MEC/Seesp cobriram benfeitorias no edifício da organização, como a construção de um 

segundo andar, além da aquisição de bens móveis e equipamentos, tais como “[...] 
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computadores, vídeo, fax, filmadoras, televisões, além de mesas, cadeiras e arquivos” 

(FENEIS, 1994d, p. 4). 

No final dos anos 1990 e nos anos 2000, a capacitação de instrutores surdos, sob a 

coordenação do GP Libras, consolidou-se cada vez mais como uma importante e estratégica 

atividade da Feneis. Era, afinal, uma frente de valor duplo. Possibilitava, de um lado, a 

profissionalização de sujeitos surdos e, portanto, era uma forma de confrontar o problema 

social do desemprego e subemprego que afetava a muitos deles. De outro, era uma frente de 

grande valor estratégico, na medida em que era também decisiva para a arregimentação de 

novos militantes surdos para o movimento social surdo, pois a capacitação técnica era 

associada à conscientização política. Nesse sentido, o projeto de capacitação de instrutores de 

Libras e agentes multiplicadores chegou a ser descrito pelos pesquisadores do GP Libras 

como “[...] uma das ações da Luta pelo Direito Linguístico e de Cidadania da Pessoa Surda 

[...]” (FELIPE; LEITE; MONTEIRO, 1998, grifo dos autores).85 

Conforme explica Souza (1998), a Feneis pontificava que somente os instrutores 

surdos por ela certificados estavam autorizados a ensinar língua de sinais para os ouvintes e 

outros surdos, defendendo, portanto, a reserva de mercado para esses profissionais. Essa 

posição foi bastante reiterada durante muitos anos nos documentos institucionais, como no 

seguinte editorial do Jornal da Feneis: 
 

O surdo e o seu direito de ensinar a LIBRAS 
Inúmeras são as situações de queixas que têm chegado à FENEIS, por parte da 
comunidade surda, de que pessoas ouvintes (profissionais e intérpretes) estão 
atuando no ensino da Língua de Sinais. Tais condutas são consideradas por esta 
Federação indesejáveis, já que os surdos provaram ser suficientemente capazes de 
assumir tal tarefa. Não é por falta de empenho e compromisso que os surdos não 
estão em peso à frente da tarefa de ensinar sua língua natural. O que se passa na 
realidade é que ouvintes, mesmo esclarecidos sobre tal procedimento, continuam a 
assumir aulas de LIBRAS, sem qualquer preocupação em acatar que esta é uma 
tarefa para surdos nativos de uma língua e cultura próprias. A ética deve ser 
encarada com seriedade, se realmente pretende-se “dar ao surdo o que é do surdo” 
(FENEIS, 1997b, p. 2). 

 

85 Em 2001, a Feneis estabeleceu um importante convênio com o MEC/Seesp que potencializou a ampliação da 
oferta desses cursos. A partir de então, o MEC patrocinou, em Brasília, vários encontros nacionais de 
capacitação de instrutores de Libras e agentes multiplicadores provenientes de vários estados brasileiros, 
bancando a viagem, a acomodação e a formação deles, além de custear a contratação de professores, 
especialistas e instrutores vinculados ou indicados pela Feneis para proferir palestras e dar as aulas. 
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Como se vê, o Jornal da Feneis funcionava como porta-voz da ideologia da 

organização. Esse editorial, escrito e publicado no ano de 1997, já explicitava a ideia de que o 

surdo possui uma língua e cultura próprias. Porém, essa visão do surdo como minoria 

linguística e cultural nem sempre compôs a ideologia oficial da Feneis ou do movimento 

social surdo brasileiro como um todo. Para mapearmos a historicidade das transformações 

discursivas desse movimento na hora de defender a oficialização da Libras, uma das fontes 

escritas que utilizamos foi justamente esse jornal impresso, editado por sua maior 

organização, e que passou a ser publicado em 1993. Ao todo foram publicados 16 números 

entre 1993 e 1998, os quais foram analisados em nossa investigação. A meta proclamada 

pelos editores no lançamento do jornal era: 
 

[...] contribuir para [...] um reconhecimento maior da existência da Comunidade 
Surda Brasileira e de suas reais necessidades [por meio da] divulgação séria de todos 
os trabalhos realizados em benefício desta segmentação, possibilitando assim novas 
conquistas (FENEIS, 1993b, p. 1).  

 

Tão altas expectativas fizeram com que a publicação fosse saudada como uma “[...] 

nova era de comunicação da FENEIS” (FENEIS, 1993b, p. 1). Como foi lançado em 

dezembro de 1993, o primeiro número trazia na capa uma ilustração natalina, encimada pela 

frase Feliz 1994 (Figura 1). 
 

Figura 1 – Charge Natalina 
 

 
Fonte: Jornal da Feneis, Rio de Janeiro, n. 1, p. 1, dez. 
1993b. 
Nota: Destacamos, na cor amarela, o pacote referente à 
oficialização da língua de sinais. 
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A imagem retrata um típico papai Noel que aponta para uma pilha de caixas de 

presentes colocadas diante de uma árvore de Natal. Em cada uma delas, está escrito um desejo 

que se atribui à comunidade surda brasileira, a entidade em nome da qual a Feneis 

normalmente se exprime (ASSIS SILVA, 2012). São nove: trabalho, educação, respeito, 

integração, saúde, reconhecimento do intérprete, participação da família e oficialização da 

língua de sinais, que, portanto, surge à época como uma dentre tantas aspirações. Logo a 

seguir, o editorial – que mostra o desenho do rosto de um homem fazendo o sinal em Libras 

para “comunicação, expressão de ideias” (informação pessoal)86 – busca esclarecer a posição 

da organização sobre o uso da Libras na educação dos sujeitos surdos:  

 
A FENEIS apóia qualquer iniciativa dentro da Educação Especial, contanto que os 
currículos escolares tenham sempre utilizado, primordialmente, a nossa Língua de 
Sinais – LIBRAS. Não importa qual a melhor metodologia aplicada. Nós, surdos, 
queremos aprender com a nossa Língua de Sinais, único recurso gesto-visual para a 
nossa sobrevivência, resgate da nossa cultura e também de nossos direitos como 
cidadão. 
Toda metodologia ou filosofia educacional aplicada ou a ser aplicada (Comunicação 
Total, Oralismo, Verbo-Tonal, Perdocini, Bilingüismo e outros) pode ser boa para a 
educação de surdos, porque dependerá do esforço e da dedicação dos profissionais. 
O que nós defendemos é o respeito à Língua de Sinais. As pessoas que não 
conhecem, por uma razão ou outra, associam de modo negativo o uso da Língua de 
Sinais como um dos responsáveis pela perda da fala. Sabemos que isso não é 
verdade. 
Temos consciência de que esta é uma luta difícil, porque aqui no Brasil carregamos 
uma cultura muito diferente e preconceituosa. A Língua de Sinais é tão bonita, como 
a Língua Portuguesa, difícil e complexa como qualquer outra. Porque  evitá-la? A 
nossa cultura e comunicação dependem dela (FENEIS, 1993b, p. 1). 

 

Como se percebe, o que estava em jogo era a defesa do uso da língua de sinais na 

educação dos surdos. Todavia, ao que tudo indica, ela não estava atrelada a uma abordagem 

educacional específica. Não se manifesta mais, por exemplo, a preferência pela comunicação 

total, que marcara as produções da Feneis em fins dos anos 1980 (FENEIS, 1987, 1988, 

1990). Por outro lado, não se verifica ainda a consolidação da ascensão do bilinguismo. Nesse 

sentido, como percebemos em vários números do Jornal da Feneis, as reportagens de eventos 

sobre comunicação total e bilinguismo aparecem juntas, em relativo equilíbrio.  

Por exemplo, no primeiro número do jornal, uma das matérias internas noticia que a 

UFRJ promoveu, de 12 a 17 de setembro de 1993, o II Congresso Latino-Americano de 

Bilinguismo para Surdos, que teria contado, segundo a reportagem, com a participação de 

86 Informação fornecida por Nelson Pimenta de Castro na sede da Feneis, no Rio de Janeiro, em 30 jan. 2013. 
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especialistas da surdez da América Latina, da Europa e dos Estados Unidos. A reportagem 

enfatiza ainda o fato de que membros da diretoria da Feneis foram convidados para proferir 

palestras no evento, dentre eles, Sérgio Marmora de Andrade e o então presidente Antônio 

Campos de Abreu, que falou sobre “[...] a luta da Federação em prol do reconhecimento da 

Língua de Sinais, e fez um breve histórico sobre o trabalho da FENEIS nos últimos anos” 

(FENEIS, 1993b, p. 3). Também é dado destaque ao nome de congressistas que “[...] falaram 

sobre os trabalhos em prol da comunidade surda brasileira [dentre eles] Emeli Costa (Ines) e 

Tânya Amara Felipe (UEPE/UFRJ), além de Lucinda Brito (UFRJ)” (FENEIS, 1993b, p. 3).  

O mesmo jornal traz a notícia que, de 5 a 7 de novembro de 1993, a Feneis apoiou a 

realização do III Encontro Nacional sobre Surdez, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, no 

Rio de Janeiro, promovido pelo Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação. O principal 

objetivo desse evento, de acordo com a reportagem, era divulgar experiências de comunicação 

total, realizadas em escolas e clínicas especializadas, a partir de relatos de professores, 

estudantes e pais. Novamente, o presidente Antônio Abreu proferiu uma palestra, só que desta 

vez intitulada Surdez e Cultura. Mereceu destaque ainda a informação de que a oferta de 

cursos de língua de sinais fazia parte da programação, o que revelou ser uma iniciativa bem 

sucedida:  

 
O Curso de Introdução à Língua de Sinais, ministrado pelo instrutor e coordenador 
do Curso de LIBRAS da FENEIS, Nelson Pimenta de Castro, obteve enorme 
sucesso e despertou em todos os presentes o interesse pelo aprendizado da Língua 
própria dos Surdos (FENEIS, 1993b, p. 2).  

 

Percebemos pela leitura das matérias citadas e de tantas outras publicadas em outras 

edições do jornal, assim como de dados dos relatórios da Feneis, que os dirigentes dessa 

organização, assim como importantes ativistas surdos e ouvintes do movimento social surdo, 

participavam e apoiavam eventos e atividades tanto no campo do bilinguismo quanto da 

comunicação total (FENEIS, 1993a, 1993b, 1994a, 1994b, 1995a). Porém, essa coexistência 

da comunicação total e do bilinguismo, tal como aparece nos materiais e ações da Feneis, foi 

aos poucos deixando de existir, na medida em que a defesa da educação bilíngue como único 

método adequado à escolarização da criança e do adolescente surdo passou a ser um elemento 

constitutivo de um novo discurso, que, ao que tudo indica, se tornou progressivamente 

hegemônico no movimento social surdo a partir de meados dos anos 1990.  
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Acreditamos que a formulação dessa nova configuração discursiva decorreu de um 

complexo processo interacionista de construção pelos membros do movimento social surdo 

que se deu especialmente no chamado polo de latência desse movimento. Foi aí que emergiu, 

fortemente influenciada pelos linguistas da Libras e outros intelectuais, a afirmação do 

estatuto de língua da Libras, correlacionada à concepção da surdez como particularidade 

étnico-linguística. Essa guinada discursiva que, entre outros efeitos, apagou a influência 

pregressa da comunicação total junto ao movimento social surdo e a algumas de suas 

principais lideranças, foi fundamental no processo histórico que culminou na aprovação da 

Lei de libras. 

 

 

4.1 LATÊNCIA DO MOVIMENTO SOCIAL SURDO 

 

 

Melucci (1989b, 1996) explica que os movimentos sociais desenvolvem-se a partir de 

dois polos reciprocamente correlacionados de latência e de visibilidade. No polo da latência, 

seus membros interagem na produção e experimentação direta de códigos e valores culturais 

alternativos aos disseminados pelos sistemas dominantes. Desse modo, eles constroem 

primeiro entre si um espaço social de reconhecimento, no qual elaboram uma identidade 

coletiva, constroem quadros interpretativos comuns acerca da sua realidade social, assim 

como definem e partilham os significados que atribuem às suas reivindicações perante a 

sociedade e o Estado (MELUCCI, 1996). 

Nos anos 1980, as associações de surdos, escolas especiais para surdos e instituições 

religiosas, dentre outros espaços que propiciavam situações de convivência, passaram a 

funcionar como estruturas primordiais de latência do movimento social surdo. Tais estruturas 

ampliaram-se com o passar dos anos, inclusive em função da significativa criação da Feneis e 

dos seus escritórios regionais, e adquiriram, a partir de meados da década de 1990, ainda 

maior dinamismo, complexidade e alcance territorial, integrando, além dos espaços já 

tradicionais de formação de redes sociais entre os membros surdos e ouvintes do movimento, 

vários outros, tais como uma miríade de grupos de pesquisa e eventos, como congressos e 

seminários, vinculados a universidades e ao próprio movimento.  
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Na latência, antes de qualquer coisa, os membros do movimento social surdo puderam 

investir na construção e experimentação de um modelo cultural que não fosse tão conformado 

pelos padrões culturais dominantes, os quais normalmente enquadravam a pessoa surda pelo 

modelo médico ou assistencialista da surdez, sendo a sua forma de comunicação em sinais 

muitas vezes desprezada ou considerada subalterna à língua oral. Ao contrário, os novos 

códigos e valores culturais da latência eram estruturados na valorização, utilização e, em 

seguida, no reconhecimento do estatuto linguístico da língua de sinais.  

Não por acaso, as associações e organizações de surdos foram os primeiros espaços a 

afirmarem-se como latência do movimento social surdo. Afinal, tais associações são descritas 

pela literatura como espaços essenciais para o estabelecimento de relações sociais entre as 

pessoas surdas, contribuindo decisivamente para a valorização, preservação e 

aperfeiçoamento da forma de comunicação em sinais utilizada pelos surdos que dependia da 

interação face a face para ocorrer (McCLEARY, 2004; ALBRES, 2005; MONTEIRO, 2006; 

SCHIMITT, 2007). Nesse sentido, Fernando Valverde (2000, p. 35), uma das lideranças 

pioneiras do movimento social surdo, recorda-se das associações como territórios livres do 

preconceito de muitas pessoas ouvintes em relação ao uso da língua de sinais: 

 
Antigamente não havia conhecimento aqui no Brasil quanto à existência da Língua 
de Sinais. Usualmente se referiam à LIBRAS como se fosse mímica ou gestos e não 
entendiam o que significava uma comunicação através de sinais. Enquanto, em 
outros países, a Língua de Sinais já era conhecida. Diante da falta de conhecimento 
por parte da sociedade civil quanto à existência de uma comunidade que possui uma 
língua diferente da Língua Portuguesa usada pelas pessoas ouvintes, os surdos 
sentiram a necessidade de fundar associações numa forma de poderem divulgar sua 
língua e cultura e poderem, assim, estar livres do preconceito que sentiam na 
sociedade maior, onde percebiam os constantes deboches no uso da Língua de 
Sinais. 

 

Leite, E. (2004, p. 29) afirma que, para os surdos, as associações são percebidas como 

“[...] um espaço de convívio, onde a língua de prestígio é a língua de sinais [...]” e cita o 

exemplo de uma das mais famosas associações de surdos existente na cidade do Rio de 

Janeiro que, tendo sido concebida dentro dos parâmetros culturais oralistas, foi 

completamente ressignificada pelos seus membros. Segundo a autora, a professora e diretora 

de uma escola particular que se guiava pela abordagem oralista criou a Associação Alvorada 

em 1956 para ser um local onde os surdos pudessem se sentir à vontade em relação à prática 

da língua oral, ou seja, onde não sofressem constrangimentos ou provocações em função de 

eventuais dificuldades de pronúncia de algumas palavras. Entretanto, com o passar dos anos, a 
 

 



144 

 

associação “[...] transformou-se em uma comunidade onde a língua de sinais se desenvolveu 

livremente e se fortaleceu como língua de prestígio para a comunidade surda brasileira, até 

hoje” (LEITE, E., 2004, p. 29). Vale lembrar, aliás, que importantes lideranças surdas são 

provenientes dessa associação, como Ana Regina Campello e João Alves. 

Nesse sentido, apesar de caracterizações mais generalistas, nas quais são apontadas 

como essencialmente apolíticas (FERREIRA BRITO, 2003), nossa investigação evidencia 

que determinadas associações, como a Associação Alvorada, na cidade do Rio de Janeiro, e a 

Associação dos Surdos de Minas Gerais (ASMG), em Belo Horizonte, não apenas 

configuraram-se desde os anos 1980 como latência do movimento social surdo, como 

proveram muitos de seus primeiros quadros de lideranças e ativistas, bem como recursos para 

a arregimentação de militantes. 

Klein (2005, p. 1) sublinha, nesse sentido, que um “[...] dos principais fatores de 

reunião das pessoas surdas é a Língua de Sinais, através da qual elas encontram oportunidades 

de compartilhar suas experiências e seus sonhos, e também um espaço de reafirmação da luta 

pelo direito ao uso dessa língua”. Já Monteiro (2006, p. 284) atribui às atividades realizadas 

pelas associações de surdos uma contribuição fundamental para “[...] a preservação da Língua 

de Sinais e da Identidade Cultural Surda e consequentemente para o fortalecimento da luta 

pelos direitos dos Surdos”. 

A narrativa de história oral da acadêmica e ativista surda, ex-presidente da Feneis, 

Karin Lilian Strobel evidencia muito bem como as associações de surdos funcionavam 

enquanto polo da latência, no qual “[...] as pessoas experimentam diretamente novos modelos 

culturais – uma mudança no sistema de significados – que, com muita frequência, é oposta às 

pressões sociais dominantes [...]” (MELUCCI, 1989b, p. 61). Ela recorda-se que, quando era 

adolescente, sentia-se revoltada e angustiada com o fato de ser surda, e sua revolta interior 

afastava-a do convívio com outras pessoas, aumentando o seu isolamento social. Então, sua 

mãe tomou uma atitude que mudou a vida dela:  

 
Ela procurou uma associação de surdos [Associação de Surdos de Curitiba], quando 
eu tinha 15 anos, porque eu estava muito sozinha, não tinha amigos. Eu não tinha 
amigos surdos porque a escola proibia amigos surdos. [...] Quando chegamos lá, foi 
como se uma porta se abrisse para o mundo. Eu comecei a adquirir vocabulário 
contextual e a compreender o sentido e o significado das coisas. Foi uma abertura 
para mim. A partir dali, eu aprendi, realmente, a me comunicar e me assumi como 
surda. [...] Na associação de surdos, eu comecei a me ver como surda e me assumir 
como pessoa. Comecei a construir minha identidade de pessoa surda, aprendi a 
Língua de Sinais, uma língua com a qual eu conseguia me comunicar. O mundo 
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melhorou para mim a partir daí. Ficou muito mais fácil (apud LANNA JÚNIOR, 
2010, p. 261-262). 

 

Ao lado das associações de surdos existentes em várias localidades do país, 

funcionavam como verdadeiras estruturas de articulação de redes de relacionamento 

interpessoal no polo da latência do movimento as diferentes escolas especiais, instituições 

religiosas, bem como os mais diversos grupos culturais e de pesquisa acadêmica. Eram 

espaços os mais distintos, espalhados pelos estados brasileiros, tais como o Grêmio Estudantil 

do Ines (Gines), a Companhia Surda de Teatro e grupos de pesquisa ligados a UERJ e a 

UFRJ, na cidade do Rio de Janeiro, ou ainda a Escola Especial Concórdia, a Igreja Evangélica 

Luterana do Brasil (IELB) e grupos de pesquisa ligados à UFRGS e à Universidade Luterana 

do Brasil (Ulbra), na cidade de Porto Alegre. O que havia de denominador comum entre esses 

múltiplos espaços de convivência era que, de maneiras diferentes, e em contextos sociais 

distintos, eles historicamente possibilitaram a pessoas surdas recursos para poder construir e 

partilhar uma nova identidade com base em quadros interpretativos e códigos culturais 

diferentes dos hegemônicos, pois, como explica Melucci (1989b, p. 61), “A latência cria 

novos códigos culturais e faz com que os indivíduos os pratiquem.”  

Por exemplo, os atores da Companhia Surda de Teatro87, criada na cidade do Rio de 

Janeiro, em 1991, escreviam, produziam e encenavam peças em língua de sinais em escolas 

especiais para surdos, festivais de teatros, congressos e outros eventos acadêmicos na área da 

surdez, ou seja, eles já experimentavam na latência uma produção cultural alternativa com 

relação aos padrões dominantes na sociedade (FENEIS, 1993b, p. 7). Para o ator, dramaturgo, 

professor de teatro e ativista surdo Nelson Pimenta de Castro, um dos fundadores dessa 

companhia teatral, os aspectos visuais e expressivos da linguagem teatral eram meios 

favoráveis à transmissão de ideias do movimento social surdo aos surdos não oralizados. Ele 

elucida o sentido político dessa produção cultural na entrevista que nos concedeu: 

 
O movimento surdo foi um grande colaborador para mudar a cabeça das pessoas, 
porque a sociedade, os políticos puderam ver esse movimento. Os nossos militantes 

87 A Companhia Surda de Teatro, originalmente chamada de Grupo Silencioso, foi criada em 1991 por um grupo 
de atores e dramaturgos surdos composto por Nelson Pimenta de Castro, Alexandre Luiz e Carlos Góes, além da 
atriz e diretora teatral Lanúcia Quintanilha. As primeiras montagens foram as peças Loucos Quadrinhos (1991), 
dirigida por Dartagnan Holanda e Oscar Saraiva, Sem Mais Palavras (1992), dirigida por Oscar Saraiva e 
Lanúcia Quintanilha, e Somos Todos Diferentes (1993), dirigida por Lanúcia Quintanilha e cujo elenco incluiu os 
surdos Silas Queiroz, Marlene Prado, Kelly D’Ávila e Vicente Scofano (FENEIS, 1993b, p. 7). 
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surdos tiveram um grande potencial para argumentar em relação a essa mudança. 
Antes, não havia um movimento tão forte. Então, a gente cobrava da forma que 
podia, com o teatro... Eu percebia que, anteriormente, nós explicávamos sobre o 
Orgulho Surdo, os direitos dos surdos, mas ninguém percebia nada, ninguém 
captava nada que nós quiséssemos falar. Mas o teatro é muito rápido, é de uma 
forma visual muito forte. Então eu acho que nós conseguimos mobilizar através dos 
nossos militantes e nossa equipe de teatro, em Niterói, em Copacabana. Nas escolas 
existiam as disciplinas, mas os surdos viam aquilo e ninguém explicava nada, 
porque o visual é mais forte para o surdo. Nós não percebíamos nada, só captávamos 
e compreendíamos um pouco do que era fixado. Só os surdos que tinham surdez 
moderada é que eram capazes de transmitir alguma coisa. Mas o surdo profundo 
precisava de algo mais visual. Então, nós batalhávamos por isso. A gente queria 
mostrar que, no teatro, a gente não precisava de fala e lutávamos em relação a isso.88 

 

Portanto, no contexto sociopolítico dos anos 1980-1990, esses diferentes espaços que 

serviam à socialização e à articulação interpessoal deram origem às redes de troca entre 

indivíduos, grupos e organizações de pessoas surdas, fornecendo assim os fios utilizados para 

costurar as relações de solidariedade entre os atores sociais cuja interação constituiu o 

movimento surdo. 

 

 

4.2 VISIBILIDADE DO MOVIMENTO SOCIAL SURDO  

 

 

Para Melucci (1996), a latência engendra as ações coletivas públicas que constituem o 

polo de visibilidade do movimento social. Essas demonstrações públicas requerem o sentido e 

a orientação dos quadros interpretativos e códigos culturais produzidos e vividos 

antecipadamente no dia a dia das situações na latência.  

A primeira grande demonstração pública que deu visibilidade ao movimento social 

surdo e à sua bandeira da oficialização da Libras foi uma passeata promovida pelo grupo 

Surdos Venceremos com o apoio estratégico da Feneis. A manifestação reuniu 

88 Entrevista concedida ao autor. Rio de Janeiro, 30 jan. 2013. Intérprete de Libras: Emanoela Bezerra de Araújo. 
Neste trabalho, todas as demais citações de Nelson Pimenta de Castro, a partir de agora identificado como 
Nelson Pimenta, referem-se a esta entrevista. 
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aproximadamente duas mil pessoas89 e ocorreu na orla da Praia de Copacabana, em um 

domingo ensolarado, no dia 25 de setembro de 1994, na cidade do Rio de Janeiro.  

Os ativistas desse grupo eram os atores, cenógrafos e figurinistas surdos da 

Companhia Surda de Teatro, que agiam sob a inspiração e a liderança de Nelson Pimenta, 

que, na sua entrevista, assim recordou-se da passeata e refletiu sobre o seu significado: 

 
Há duas vertentes do movimento surdo. A primeira é a da luta pelos direitos dos 
surdos. A outra vertente é a do Orgulho Surdo. São sentidos diferentes. Parece meio 
complicado de entender, mas na verdade não é. [...]. 
A passeata em Copacabana é a vertente da batalha dos direitos. Nós queríamos a lei 
de LIBRAS. Teve alguns surdos que vieram para o Rio e nós mobilizamos todos 
eles para que a gente junto batalhasse. Por isso, eu expliquei as duas vertentes. Uma 
que nós fazemos agora, que é a do Orgulho Surdo, e outra é a da batalha da lei de 
LIBRAS, que nós queríamos anteriormente. Nosso movimento antes era esse. Por 
isso, Surdos Venceremos. 

 

Nelson Pimenta, portanto, inscreve essa passeata no registro da batalha dos direitos e, 

a seguir, explica as diversas estratégias de mobilização adotadas por ele e pelos demais 

ativistas do seu grupo para arregimentar participantes para o ato. Como explicado, essas 

estratégias sustentavam-se nas redes de relacionamentos interpessoais, as quais, de acordo 

com Melucci (1996, 2001), compõem o dinâmico sistema de relações que constituem os 

novos movimentos sociais. Nas suas palavras: 

 
Eu comecei a juntar algumas pessoas, encontrava com elas, a gente falava sobre a 
luta do surdo, mas as pessoas ainda não falavam sobre uma lei de língua de sinais. 
As pessoas ainda não estavam preocupadas com relação a essa luta de 
reconhecimento da Lei de LIBRAS. Mas nós queríamos a Lei de LIBRAS e nós 
unimos os atores da Companhia Surda de Teatro, algumas pessoas dos Estados 
Unidos que eu fiz contato e algumas pessoas aqui do Rio de Janeiro, e nós 
conseguimos reunir mais ou menos mil pessoas em uma caminhada que fizemos em 
Copacabana. [...] Os familiares de surdos vieram dar apoio. E tinham opiniões para 
nos dar em relação à preocupação com o futuro dos filhos, queriam saber no que eles 
poderiam ajudar. Por isso, foi enorme essa passeata. [...] Foi um marco para nós e 
nós ficamos muito felizes com a participação e o apoio desses familiares. Foi muito 
legal. Eu me sinto muito emocionado, de forma inexplicável, é uma emoção muito 
forte saber que durante muitas horas, por muitas semanas, a gente se empenhou em 
relação a isso, porque, anteriormente, a mobilização era cansativa. Não tinha e-mail, 
não tinha nenhuma forma tecnológica de contato, de comunicação, como existe hoje 
em dia. Muitas pessoas também não entendiam o que eu queria explicar. Isso me 
constrangia muito e essa luta foi muito grande. Hoje as coisas são muito diferentes, 
são mais brandas, mais leves. A gente é capaz de avisar o Brasil ou o mundo todo 
sobre um movimento, tudo de uma vez só.  

89 Segundo a estimativa publicada no Jornal da Feneis (FENEIS, 1994d, p. 6), que difere da quantidade de mil 
manifestantes calculada por Berenz (1998). 
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Percebe-se, no depoimento de Nelson Pimenta, como o processo de arregimentação 

descrito não visava apenas assegurar um número expressivo de participantes capaz de gerar o 

efeito quantitativo necessário à demonstração pública da força do movimento. Pretendia-se ao 

mesmo tempo conscientizar um contingente de indivíduos surdos não ligados ao movimento 

sobre os temas que os seus ativistas julgavam como sendo de interesse deles, esclarecendo-os 

ainda acerca de seus direitos legais, bem como sobre as aspirações e o significado das ações 

do movimento. Esse propósito formativo fica ainda mais claro na reportagem que foi 

publicada no Jornal da Feneis acerca da organização da passeata: 

 
Para aumentar a consciência dos participantes estão sendo realizadas reuniões em 
locais de encontro dos surdos. O objetivo é explicar a todos o motivo do movimento, 
alertando para as necessidades do surdo. “É importante que todos saibam o que estão 
fazendo e o porquê da manifestação. A partir destas palestras os surdos estarão 
participando mais conscientes”, conclui um dos organizadores da passeata. 
Essas palestras ocorreram no dia 20 de agosto na Associação de Surdos do Rio de 
Janeiro (ASSURJ) e 27 de agosto na Associação Alvorada, com enorme sucesso. 
Todos demonstraram interesse em participar e disposição para contribuir no que se 
fizer necessário. 
Para não deixar desmobilizar, paralelamente a este trabalho de conscientização estão 
marcadas reuniões todas as terças-feiras no Centro Educacional do Surdo Pilar 
Velazquez, no Flamengo, a partir de 18 horas. Esses encontros têm a finalidade de 
organizar os detalhes do dia e está aberto a todos que quiserem participar (FENEIS, 
1994b, p. 5). 

 

Importa notar que essa reportagem mostra a diversidade dos espaços de articulação na 

latência do movimento, que temos apontado ao longo da tese, referindo-se a palestras e 

reuniões de ativistas surdos que aconteciam na Assurj, na Associação Alvorada e ainda no 

Centro Educacional Pilar Velazquez (CEPV)90, atestando desse modo que as redes sociais do 

movimento social surdo extrapolavam em muito a Feneis e o Ines, as instituições mais 

frequentemente relacionadas a esse movimento.  

Por outro lado, a preocupação das lideranças surdas com a conscientização dos 

participantes da passeata revela um dos aspectos da dimensão educativa presente nos 

processos constitutivos dos novos movimentos sociais (MELUCCI, 2001). Como explica 

Melucci (2001), as mensagens dos novos movimentos sociais não são endereçadas apenas à 

90 O Centro Educacional Pilar Velazquez (CEPV) é uma escola particular de ensino fundamental com proposta 
de educação bilíngue para crianças e jovens surdos. Notabilizou-se por contratar professores ouvintes e surdos 
fluentes em Libras, assim como por promover gratuitamente palestras, cursos e atividades culturais nessa língua  
(GOLDFELD, 1997). Nelson Pimenta é o mais renomado professor de Teatro no CEPV. 
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sociedade e ao Estado, mas aos próprios atores em nome dos quais o movimento reivindica 

direitos e que compõem os seus sistemas de relacionamento, que na latência configuram-se, 

portanto, como verdadeiras redes de conscientização. 

Vale dizer que, para realizar a passeata, o grupo Surdos Venceremos contou com o 

apoio da Feneis, que disponibilizou e mobilizou diversos dos seus recursos para que essa 

atividade fosse bem sucedida. Primeiramente, ela contribuiu para a divulgação por meio do 

seu veículo oficial de comunicação. A edição de agosto do Jornal da Feneis, publicada um 

mês antes da passeata, trazia a manchete Passeata levará à sociedade problemas do surdo e 

na sua capa estava estampada uma ilustração mostrando várias pessoas, homens e mulheres, 

se manifestando, carregando uma faixa e diversos cartazes e pirulitos com diferentes 

reivindicações, incluindo a oficialização da Libras (Figura 2). 

 
Figura 2 – Convocação para a passeata do grupo Surdos Venceremos 

 

 
 
Fonte: Jornal da Feneis, Rio de Janeiro, n. 3, p. 1, ago. 1994b. 
Nota: Destacamos, na cor amarela, o pirulito referente à oficialização da Libras. 

 

Já a matéria interna do jornal fornecia informações sobre a organização e os objetivos 

da manifestação: 
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Dia 25 de setembro haverá grande movimento de surdos, que se reunirão em 
passeata na Praia do Leme, às 10 horas, a fim de despertar a atenção de nossos 
candidatos ao governo do Estado e da Presidência, além de toda a sociedade para os 
problemas enfrentados pela segmentação. Os participantes sairão do Leme Palace 
(concentração) em direção ao Arpoador. 
A organização do movimento partiu do próprio surdo, através da Cia. Surda de 
Teatro, e conta com o apoio de diversas entidades e instituições ligadas à área, entre 
elas a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, FENEIS. [...].  
De acordo com o Presidente do Comitê que organiza o manifesto, Nelson Pimenta 
de Castro, o que se pretende é resgatar o respeito à cidadania do surdo e acabar com 
a discriminação. “Isso só é possível através de um grau maior de conscientização da 
sociedade e do próprio surdo”, explicou (FENEIS, 1994b, p. 5). 

 

Segundo o jornal, os organizadores da passeata protestariam contra a falta ou não 

cumprimento de leis na área da surdez. Dentre as demandas, mereceram destaque na matéria 

“[...] a não oficialização da Língua Brasileira de Sinais/LIBRAS, impedindo a comunicação 

com o surdo [e] o não reconhecimento da carreira de intérprete, que poderia facilitar o ensino 

e aprendizado do surdo nas escolas públicas [...]” (FENEIS, 1994b, p. 5). A matéria esclarece 

ainda que as faixas, os pirulitos e cartazes a serem utilizados na passeata seriam 

confeccionados “[...] com verbas arrecadadas a partir da venda de bônus, bottons e camisetas” 

(FENEIS, 1994b, p. 5). Ademais, deixa evidente a disposição da diretoria da Feneis em 

amplificar os esforços dos organizadores para atrair manifestantes:  

 
Só na FENEIS existem cerca de 1.500 entidades cadastradas, entre associações de 
surdos, escolas e instituições que trabalham na área. A Federação convocará todos a 
participarem, auxiliando assim os trabalhos da Cia. Surda de Teatro, que tem se 
responsabilizado pela coordenação da manifestação pública e divulgado à 
comunidade surda o acontecimento (FENEIS, 1994b, p. 5). 

 

Pela sua dimensão e impacto social, essa passeata de ativistas, participantes 

esporádicos e simpatizantes do movimento social surdo, como seus familiares, amigos e 

demais aliados da causa dos direitos dos surdos, evidencia o fortalecimento desse movimento 

por meio de sua aparição pública. Normalmente, um movimento social apenas ganha as ruas 

dessa maneira quando o sistema de relações que o constitui atingiu um grau de construção de 

significados e de articulação entre os seus membros que possibilitou a mobilização dos 

recursos necessários para uma ação coletiva (MELUCCI, 1996). Ao mesmo tempo, a 

demonstração pública desempenha funções simbólicas importantes, pois anuncia à sociedade 

mais ampla e ao sistema político a oposição e disposição à luta de um grupo social com 

relação a um dado modelo cultural que orienta as ações a que o movimento se contrapõe 

(MELUCCI, 1994, 1996).  
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Nesse sentido, conforme a análise de Berenz (1998, 2003), testemunha ocular desse 

acontecimento, e as entrevistas coletadas com Nelson Pimenta e com a ativista ouvinte do 

movimento social surdo Emeli Marques Costa Leite91, ambos organizadores e participantes da 

passeata em tela, os manifestantes surdos, em sua marcha por Copacabana, estavam, de modo 

mais ou menos consciente, dando visibilidade a uma insatisfação contra práticas – vigentes 

nas escolas especiais e nas demais instituições públicas e privadas que os atendiam nas várias 

esferas de sua vida social – que eram perpassadas por atitudes condescendentes ou arrogantes 

acerca da pessoa surda, refletindo ideias derivadas do modelo médico ou assistencialista da 

surdez.  

No entanto, mais do que expressar insatisfação acumulada por anos, as pessoas surdas, 

ao serem elas mesmas os sujeitos dessa manifestação coletiva, demonstravam, por meio de 

suas ações no espaço público, que rejeitavam a possibilidade de que as suas reivindicações 

pudessem ser vistas e tratadas exclusivamente a partir de uma visão assistencialista, com 

apelos à caridade e à pena. Para Berenz (1998, 2003), os manifestantes não reivindicavam 

compaixão ou bondade social, mas, sim, o reconhecimento de suas diferenças na elaboração 

das políticas públicas e na oficialização da Libras.   

O fato é que a demonstração pública, de acordo com a perspectiva de Melucci (1996), 

é uma importante vitrine dos modelos culturais alternativos engendrados e compartilhados na 

latência. Pelo relato de Berenz (1998, 2003), o que os manifestantes surdos exibiram à 

sociedade ouvinte majoritária foram pessoas surdas confiantes, orgulhosas de sua identidade 

surda, solidárias umas às outras: homens e mulheres, adultos, jovens e crianças, pessoas de 

diferentes profissões, comunicando-se e expressando-se em Libras, com desenvoltura, 

felicidade, satisfação consigo mesmas e com aquilo que elas estavam fazendo. Como explica 

Melucci (1994, p. 127, tradução nossa), a mobilização pública “[...] proclama que modelos 

culturais alternativos são possíveis, especificamente aqueles que a sua ação coletiva já pratica 

e mostra”. 

Dessa forma, a sociedade ouvinte pode testemunhar os surdos se mostrando e 

interagindo de uma maneira diferente daquela que era habitualmente divulgada pelos 

estereótipos e preconceitos socialmente disseminados do surdo deprimido, nervoso, 

91 Entrevista concedida ao autor. Rio de Janeiro, 7 de dez. 2012. Neste trabalho, todas as demais citações de 
Emeli Marques Costa Leite, a partir de agora identificada como Emeli Leite, referem-se a esta entrevista. 
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incomunicável, isolado socialmente, digno de pena, sofrendo com os efeitos de sua 

deficiência, dos quais precisava ser curado para poder se tornar um ser humano completo 

(LANE, 1984; SACKS, 1998; MOURA, 2000). Ou seja, pode-se perfeitamente dizer que, na 

passeata, elementos sociais e culturais elaborados e vividos na latência do movimento social 

surdo, onde somente podiam ser vistos e afirmados pelos próprios membros do movimento e 

os seus aliados, vieram então à tona, com admirável eficácia, corroborando a concepção 

melucciana de que o “[...] antagonismo dos movimentos é eminentemente comunicativo no 

seu caráter. Ele oferece outros códigos simbólicos para o resto da sociedade, códigos que 

subvertem a lógica dos códigos dominantes” (MELUCCI, 1994, p. 125, tradução nossa).   

Segundo Berenz (1998, p. 271, tradução nossa), entre meados de 1993 e meados de 

1994, ela testemunhou “[...] uma mudança de paradigma na consciência Surda que definiu o 

cenário para o impulso para o reconhecimento da LSB”92. Nas suas palavras: 

 
Talvez até mais do que para outros grupos minoritários, a língua desempenha um 
papel decisivo na comunidade surda, porque a comunicação, para pessoas surdas, 
raramente é um dado adquirido. Em vez disso, ela deve ser conquistada à custa de 
considerável esforço concentrado. Os membros da comunidade estão unidos não 
pelo tipo físico ou país de origem de si próprios ou suas famílias, mas pela sua 
experiência comunicativa. Essa experiência comunicativa é geralmente marcada por 
formas de opressão sutis ou não tão sutis impostas pela maioria ouvinte. O atual 
interesse em questões da língua entre as pessoas surdas é uma evidência do despertar 
da consciência da comunidade surda. A mudança de paradigma na consciência 
Surda é deslocar-se de valorizar a fluência em português para valorizar a fluência em 
LSB (BERENZ, 1998, p. 279, tradução nossa). 

 

Para Berenz (1998, p. 273, tradução nossa), esse acontecimento foi “[...] um marco na 

emergência do sentido da comunidade Surda ser uma minoria linguística e cultural dentro da 

sociedade brasileira”. Na sua análise:  

 
O principal objetivo da manifestação foi obter o reconhecimento oficial da LSB 
como meio de instrução nas escolas de surdos e como língua apoiada pelo governo, 
especialmente na provisão de serviços de interpretação. Em setembro de 1994, a 
marcha atraiu uma multidão de mil pessoas, surdos e ouvintes, incluindo 

92 LSB, como explicado anteriormente, é a sigla correspondente à língua de sinais brasileira. Berenz (1998) 
relata que o ativista surdo Nelson Pimenta era um dos maiores defensores do uso dessa sigla na primeira metade 
da década de 1990, contrapondo-se a ativistas surdos que se posicionavam favoráveis à sigla Libras. Segundo 
Leite, E. (2004), a sigla LSB era também usada pela Comissão Paulista de Defesa dos Direitos dos Surdos 
(Copadis) desde o ano de 1996. Para Berenz (1998), existem militantes e pesquisadores que defendem a 
utilização da sigla LSB, porque ela corresponde aos padrões internacionais de denominações das línguas de 
sinais. 
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representantes de escolas públicas e privadas que atendem crianças surdas. Grupos 
de trabalhadores surdos marcharam carregando faixas com os nomes de seus 
empregadores e demandando o reconhecimento oficial da LSB. Representantes de 
vários partidos políticos vieram também e proclamaram o seu apoio (BERENZ, 
1998, p. 272-273, tradução nossa), 

 

Entendemos, concordando com Berenz (1998, 2003), que as ações coletivas 

protagonizadas pelo movimento social surdo brasileiro foram, portanto, produtoras – e ao 

mesmo tempo produtos – de uma mudança cultural da comunidade surda – aqui 

compreendida no sentido nativo atribuído a essa categoria pelos próprios membros do 

movimento, ou seja, basicamente as pessoas surdas e ouvintes usuárias da Libras, assim como 

os parentes das pessoas surdas e profissionais da surdez que apoiavam as causas defendidas 

por esse.  

Essa importante mudança cultural evidencia-se nos símbolos que passaram a ser 

utilizados pelo movimento social surdo brasileiro. Berenz (1998) analisa os exemplos dos 

logos do grupo Surdos Venceremos (Figura 3) e da Feneis (Figura 5). Ela relata que, durante a 

passeata, esse grupo de ativistas surdos: 
 

[...] escolheu um logo de duas mãos quebrando uma corrente que envolve o Brasil, 
com o nome do grupo escrito por toda a extensão territorial do país. O ‘s’ de surdos 
e o ‘v’ de venceremos são formas de mão do alfabeto manual. Esta sequência – s, v 
– proporcionou uma dinâmica, um grito de guerra visual como as multidões de 
manifestantes passando ao longo da praia de Copacabana (BERENZ, 1998, p. 282, 
grifos da autora, tradução nossa).  

 
Figura 3 – Logo do grupo Surdos Venceremos 

 

 
 

Fonte: Berenz (2003, p. 187). 
Nota: De acordo com Nelson Pimenta, o logo foi desenhado pelo ativista surdo Sérgio 
Marmora de Andrade, em 1994, para representar as ideias e aspirações do grupo Surdos 
Venceremos. 
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Na entrevista com Nelson Pimenta, ele assim recordou-se da criação e do significado 

desse logo: 

 
O cartaz do Surdos Venceremos foi ideia do Sérgio Marmora. A identidade surda 
dele é muito forte. Há outras que são identidades meio duvidosas, mas a do Sérgio é 
muito forte. Nós que organizamos isso, por isso que nós pensamos na ideia de 
libertação, igual à libertação da escravidão. E como é curiosa a história. A Benedita 
assinou a lei de Libras. Ela comprou a causa de forma muito emocionante. 
Anteriormente, um branco assinou a liberdade dos negros. Agora, um negro assinou 
a liberdade dos surdos. 

 

Ainda de acordo com Berenz (1998, p. 282, tradução nossa), os “[...] símbolos 

tradicionalmente associados com o surdo são normalmente centrados na audição”, por 

exemplo, o símbolo internacional da surdez – a figura de uma orelha cortada diagonalmente 

por uma barra –, que foi utilizado como logo oficial da Feneis até o ano de 1994, além de ter 

sido inserido na composição do desenho que serviu de logo para o Jornal da Feneis. (Figura 

4). 

 

Figura 4 – Logo do Jornal da Feneis contendo o símbolo internacional da surdez 
 

 
 

Fonte: Berenz (2003, p. 187). 
 

Por sua vez, o novo logotipo da Feneis (Figura 5), que havia sido aprovado em uma 

assembleia geral realizada em Curitiba no dia 26 de março de 1994 com a presença de 

dirigentes e representantes de 20 entidades filiadas (FENEIS, 1994a), mostrava, de acordo 
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com a descrição de com Berenz (1998, p. 282, tradução nossa), “[...] o sinal Feneis – os dedos 

indicadores e os dedões de duas mãos ligados – por sobre o mapa do Brasil, simbolizando um 

Brasil onde as pessoas surdas uniram-se em busca dos seus objetivos comuns”.  

 
Figura 5 – Novo logotipo da Feneis 

 

 
Fonte: Berenz (2003, p. 187). 

 

Segundo Berenz (1998, p. 282, tradução nossa), os novos símbolos criados pelos 

surdos eram evidências da mudança de paradigma na consciência da comunidade surda que se 

relacionava à sua luta pelo reconhecimento oficial da Libras, na medida em que “[...] com 

essa mudança de símbolos, a comunidade Surda celebra a sua força. Ela veio a ter a sua 

própria língua – tanto em nome quanto em substância”.  

É importante registrar, para bem demarcar a historicidade do movimento social surdo 

brasileiro, que a demonstração pública ocorrida em Copacabana foi precedida por um protesto 

de jovens estudantes surdos que, dois anos antes, em 1992, haviam realizado uma passeata 

com cartazes e pirulitos dentro das dependências do Ines, reivindicando, sobretudo, que a 

língua de sinais passasse a ser utilizada pelos professores nas salas de aula de todas as 

disciplinas (BERENZ, 1998; LEITE, E., 2004). 
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Segundo Leite, E. (2004, p. 39), o interesse político dos alunos do Ines havia sido 

despertado no contexto da participação deles no movimento estudantil Fora Collor93, quando 

“[...] se conscientizam da necessidade de se organizarem politicamente [e] passam a 

reivindicar, através de movimentos internos e externos [...] o uso da LIBRAS”. Na entrevista 

que nos concedeu, Emeli Marques Costa Leite recordou que, a partir de 1992, como estratégia 

de protesto, “[...] os alunos faziam greve na sala de aula. Todo mundo ficava quieto. Eles não 

respondiam nada para o professor enquanto ele estivesse falando, pois queriam que ele usasse 

a língua de sinais ou, pelo menos, tentasse se comunicar em sinais com eles”. Ademais, os 

alunos escreveram cartas e entregaram abaixo-assinados para a direção do Ines, “[...] pedindo 

língua de sinas na sala de aula, material em língua de sinal, essas coisas todas”. 

Alex Curione de Barros, um dos jovens ativistas surdos que esteve engajado nas 

passeatas e atos de protesto do Fora Collor, disse-nos na sua entrevista que, para ele, a 

criação do Gines foi um dos desdobramentos mais importantes desse movimento estudantil. 

Ele avalia que esse grêmio estudantil contribuiu para conscientizar muitos adolescentes e 

jovens adultos surdos, alunos do Ines, que, assim como ele, posteriormente, envolveram-se na 

produção das ações coletivas realizadas nos anos seguintes em prol da oficialização da Libras. 

Em suas próprias palavras: 

 
O Márcio Rosa era o representante dos alunos do Ines. Foi grande a luta antes de 
1992. Tomei a minha consciência na luta. A partir da luta de 1992, comecei a fazer 
organização estudantil. Participei de passeata do Fora Collor. Chamei todos os 
alunos surdos para encorajar e tomar sua consciência. Foi minha a ideia de fundar o 
Gines, pois não existia Grêmio Estudantil dos surdos no Brasil. O Gines foi fundado 
em março de 1993.  Nós, alunos, criticávamos para melhorar a qualidade de ensino e 
exigir que todos os professores usassem a Libras no Ines.94 

 

Conforme a teoria melucciana, as mobilizações públicas como a que aconteceu em 

Copacabana cumprem funções estratégicas na manutenção e desenvolvimento dos 

93 O movimento estudantil Fora Collor ocorreu no ano de 1992, tendo consistido de grandes manifestações 
populares de protesto, compostas em sua grande maioria por estudantes com os rostos pintados e gritando o lema 
fora Collor, defendendo unicamente o impeachment (afastamento) do então presidente Fernando Collor de Melo 
(1990-1992), acusado de corrupção. Foi uma ação coletiva de caráter pontual organizada e liderada por entidades 
do movimento estudantil, principalmente a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Brasileira de 
Estudantes Secundaristas (UBES). No seu auge, milhares de pessoas ganharam as ruas em diversas cidades e 
capitais brasileiras. O movimento contribuiu para que a Câmara dos Deputados Federais aprovasse o 
impeachment do presidente em 29 de setembro daquele ano, colocando fim ao seu governo. (PILAGALLO, 
2009). 
94 Entrevista concedida ao autor. Rio de Janeiro, 2 fev. 2013. 
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movimentos sociais, pois são descritas como um momento de contato direto do movimento 

com o sistema político, uma vez que durante a latência “[...] apenas os núcleos 

profissionalizados mantêm contatos principalmente instrumentais com algum setor do sistema 

político” (MELUCCI, 1994, p. 128, tradução nossa). Nesse sentido, as mobilizações podem 

possibilitar mediações e contatos dos militantes com agentes públicos, políticos e os seus 

assessores, os quais poderão oportunamente ser aliciados pelo movimento como aliados e 

facilitadores das suas demandas às instâncias governamentais e ao sistema político.  

Além disso, segundo Melucci (1996), as manifestações são fundamentais para renovar 

e fortalecer a adesão dos ativistas ao movimento, pois potencializam os sentimentos de 

pertencimento ao grupo e a identificação com suas causas, criando memórias partilhadas que 

dão significado aos projetos existenciais individuais e coletivos dos ativistas. Ao mesmo 

tempo, esses atos públicos servem de atrativo à arregimentação de novos membros e 

simpatizantes. De tal modo: “A visibilidade reforça as redes submersas. Fornece energia para 

renovar a solidariedade, facilita a criação de novos grupos e o recrutamento de novos 

militantes atraídos pela mobilização pública que então flui na rede submersa” (MELUCCI, 

1989b, p. 61-62).  

No caso da passeata de Copacabana, as funções estratégicas das demonstrações 

públicas foram amplificadas pelas táticas de divulgação adotadas pelo movimento. Berenz 

(1998) revela que ativistas surdos filmaram a passeata e enviaram fitas VHS contendo a 

gravação para organizações de surdos em vários locais do país. Essas fitas eram distribuídas 

junto com um manifesto, que havia sido elaborado pelo grupo Surdos Venceremos, no qual 

seus componentes propunham que os surdos reproduzissem essas demonstrações públicas 

pelos próximos anos, nas diversas cidades e capitais brasileiras, até que as suas reivindicações 

fossem atendidas pelas autoridades em Brasília.  

Nossa pesquisa documental mostra que, após a realização da passeata em Copacabana, 

a demanda pela oficialização da Libras ganhou ainda mais força no interior do movimento 

social surdo (FENEIS, 1995a, 1996d, 1998, 1999a). Em junho de 1995, na cidade do Rio de 

Janeiro, um grupo de ativistas ouvintes e surdos criou o Comitê Pró-Oficialização da Libras, 

cujo presidente era o militante surdo Silas Queiroz. O comitê era formado, entre outros, por 

ativistas surdos, tais como Luiz Alexandre Pinto, João Alves e Ana Regina Campello, e 

ouvintes, como Emeli Leite, contando ainda com “[...] o apoio de simpatizantes como o 

fonoaudiólogo Ricardo Varella e o Engenheiro Samuel Fayad” (FENEIS, 1995b, p. 4). 
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De acordo com Emeli Leite, o comitê emergiu de reuniões que ela passou a promover 

no auditório do Ines e que, à medida que se intensificaram, com a adesão de vários militantes 

surdos, transformaram-se em polo de articulação de ações reivindicativas do movimento 

social surdo, assumindo o formato de um comitê deliberativo, presidido por um militante 

surdo. Nas suas palavras: 

 
Eu organizava desde 1994 os debates sobre as questões dos surdos, suas 
dificuldades, a necessidade de organização. As reuniões ocorriam toda sexta-feira, 
semanalmente, no auditório do Ines. Eu ficava com a chave, pois a gente ficava 
sempre até as 10 horas, quando os seguranças nos tocavam de lá. A gente mantinha 
o auditório cheio de surdos que vinham das associações, que eram ex-alunos do 
Ines, instrutores de língua de sinais. Eles iam para o palco, para expor suas ideias e 
propostas. Também vinham professores ouvintes de escolas distantes, gente da 
UFRJ e da UERJ. A gente discutia muito, levantando várias questões, e essas 
reuniões passaram a ser chamadas de Comitê Pró-Oficialização de Libras, porque 
essa era a pauta principal. 

 

Ainda de acordo com Emeli Leite, o fato de as reuniões do comitê acontecerem nas 

dependências do Ines não só não tinha relação com qualquer tipo de apoio da direção da 

instituição ao movimento social dos surdos, como também não implicava quase nenhuma 

adesão dos demais professores, sendo muito poucos os que se envolviam nas discussões e 

ações propostas. Nas suas recordações, ela ainda sublinha o fato de que, embora as reuniões 

fossem promovidas por ela, utilizando-se da infraestrutura do Ines, a liderança e condução do 

comitê estavam a cargo de ativistas surdos, usuários da Libras. De tal modo: 

 
Era o Silas Queirós quem estava na liderança. Também se destaca muito o Luiz 
Alexandre Pinto. Eu interpretava para os dois. Eu me colocava ao lado do Silas, 
porque sempre entendi que o protagonismo era das pessoas surdas, mas, por ser 
presidente da Associação de Professores do Ines, eu consegui usar o auditório, a 
estrutura do Ines, enquanto professora do Ines e, ao mesmo tempo, diretora da 
associação, além de diretora regional do Sindicato Nacional dos Servidores Federais 
da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe). A reserva do auditório 
era feita em nome da Associação de Professores do Ines. 
Apesar de eu ter uma gama de colegas que não comungavam comigo, eu estava em 
alta, tinha projeção pela associação, pelo Sinasefe, então eu estava em diversos 
lugares e sempre com os surdos. Isso me permitiu fazer uma porção de coisas, como 
presidente de associação e como professora, porque eu engrenava uma coisa na 
outra. Então, em época de eleição, eu promovia pela associação discussões sobre os 
direitos dos surdos e a oficialização da Libras com todos os partidos políticos que eu 
conseguia reunir, e convidava muita gente que eu achava que podia colaborar com 
os surdos, enchia o auditório do Ines, e essas coisas começaram a entrar no 
imaginário das pessoas surdas, em termos de organização. 
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Na sua edição de novembro de 1995, o Jornal da Feneis trata do Comitê Pró-

Oficialização da Libras, descrevendo-o como uma iniciativa da comunidade surda brasileira, 

apoiada pela Feneis, visando organizar uma campanha nacional para o reconhecimento oficial 

da Libras em todo o Brasil, um pleito que, de acordo com o jornal, buscava assegurar “[...] a 

cidadania do indivíduo surdo” (FENEIS, 1995b, p. 4). Desse modo: 

 
Para os integrantes do comitê, o não-reconhecimento da língua de sinais retrata a 
omissão a um direito constitucional, o acesso à informação e educação, impedindo 
que a comunidade surda tenha sua cidadania respeitada e participe ativamente da 
sociedade em que vive (FENEIS, 1995b, p. 4). 

 

A linha de argumentação desenvolvida pela matéria, com base nas falas dos membros 

do comitê ouvidos pela reportagem, era a de que o atendimento, pelo Estado, das demandas 

das pessoas surdas para a resolução dos problemas que as afetavam configurava-se como um 

pré-requisito para a garantia do direito de cidadania desse segmento populacional brasileiro. 

De acordo com a matéria, um dos maiores problemas enfrentados pelo surdo brasileiro na sua 

vida social, especialmente nas escolas e classes especiais, era o da comunicação. Nesse 

sentido, é bastante elucidativa a epígrafe que abre a matéria (FENEIS, 1995b, p. 4): 

 
O que é ser como uma pequena criança na escola, numa sala 
sem som, com um professor que fala, fala... 
e quando ele vem perto de você espera que saiba o que ele disse? 
Você precisa ser surdo para entender.  

 

Pelo raciocínio apresentado, a comunicação dos surdos dependia exclusivamente da 

Libras para ocorrer satisfatoriamente, mas, como esta não era reconhecida pela Constituição 

Federal de 1988, o seu uso e ensino não estavam assegurados, o que privava o surdo do “[...] 

direito à informação [...] inerente a todo o cidadão brasileiro [...]” (FENEIS, 1995b, p. 4). 

Assim: 

 
Em consequência deste erro e do desinteresse por esta comunidade torna-se mais 
difícil a luta por um ensino especial através da Língua de Sinais, e impossível o 
acesso aos informes veiculados nos noticiários de TV, às propagandas gratuitas em 
épocas eleitorais, e a campanhas fundamentais, como, por exemplo, a de prevenção 
de Aids, que não contam com legendas ou intérpretes (FENEIS, 1995b, p. 4). 

 

O seguimento da matéria esclarece ainda que a “[...] busca do reconhecimento desta 

língua é uma luta antiga e em diversos momentos se tentou a oficialização” (FENEIS, 1995b, 
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p. 4), sendo que, de acordo com o texto, a reivindicação estava implícita nas demandas dos 

surdos pelo direito a intérpretes na TV e em campanhas eleitorais. Noticia-se ainda que os 

integrantes do comitê atuavam em diversas frentes de trabalho regionais “[...] divulgando a 

importância da LIBRAS, contatando parlamentares, órgãos governamentais e não 

governamentais”. Nesse sentido, dentre as ações coletivas do comitê, ressaltam-se as “[...] 

palestras de conscientização da sociedade, manifestações públicas, audiências na Câmara 

municipal e na ALERJ”. Um dos membros do comitê que conseguimos entrevistar, João 

Alves, recorda-se assim de como se dava essa busca de apoio ao movimento e o lobby com 

parlamentares: 

 
Participei do comitê que lutou pela oficialização da língua de sinais. Eu recordo que 
participava trocando ideias sobre ações e estratégias para contatar parlamentares e 
convencê-los a elaborar e aprovar projetos de lei sobre os direitos dos surdos e a 
regulamentação da língua de sinais. O Silas era um dos participantes. Lembro, 
também, que viajei para Teófilo Otoni como membro de um dos comitês, o de 
conscientização. Éramos eu, Emeli [Leite], Alex Curione [de Barros], Marlene 
Pereira do Prado e Ana Regina [Campello]. 

 

Em abril de 1996, o Jornal da Feneis publicou uma nota informativa na qual os 

ativistas surdos João Alves e Silas Queirós registravam as dificuldades e os desafios 

relacionados à atuação de membros do comitê junto aos poderes legislativos e sistema 

político: 

 
Uma das maiores dificuldades que encontramos foi a de obter informações seguras 
sobre o andamento de projetos anteriores referentes ao reconhecimento oficial da 
Língua Brasileira de Sinais/LIBRAS. Infelizmente, somente este ano fomos 
informados de que pelo menos um dos projetos realmente tramitou, mas não chegou 
a ser votado. Motivo: falta de interesse da comunidade de surdos do Brasil. É 
possível? Como diz o ditado popular, não adianta chorar o leite derramado. 
Devemos considerar o fato como lição a ser aprendida. 
De qualquer forma, os trabalhos do Comitê produziram frutos. Diversas autoridades 
parlamentares procuraram o Comitê propondo projetos como o da oficialização da 
LIBRAS e da criação do cargo de intérprete. Isso sem contarmos os resultados não 
mensuráveis como a maior conscientização dos surdos, que hoje participam mais 
ativamente das reuniões despertando para a necessidade de luta (FENEIS, 1996c, p. 
6). 

 

Nessa mesma edição, uma matéria repercutiu as ações do comitê e a aprovação das 

primeiras leis municipais e estaduais relacionadas à língua de sinais:  
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O movimento pela Língua Brasileira de Sinais/LIBRAS vem atingindo todo o 
Brasil. No entanto, o que se conquistou ainda é pouco perto do que o surdo necessita 
em termos de legalização para que tenha garantido o seu direito à comunicação.  
[...]  
Segundo profissionais da área a aplicação da lei à realidade atual do surdo em 
qualquer estado traria resultados e benefícios imediatos principalmente na área de 
educação, melhorando sua capacidade de aprendizado e, consequentemente, 
alcançando maiores níveis de informação e participação. (FENEIS, 1996b, p. 6). 
 

 

Podemos perceber que, nesse momento histórico, as justificativas explicitadas para a 

campanha pela oficialização nacional da Libras ainda estavam relacionadas ao direito à 

comunicação, que, como vimos, era visto como um pré-requisito para o direito de cidadania. 

Já os benefícios aos surdos, segundo a matéria, seriam sentidos principalmente no campo da 

educação, na melhoria do aprendizado dos educandos surdos, os quais então alcançariam “[...] 

maiores níveis de informação e participação” (FENEIS, 1996b, p. 6), isto é, 

fundamentalmente estariam mais aptos justamente ao exercício da cidadania. Logo, a bandeira 

da oficialização da Libras era, então, ligada sobretudo ao direito de cidadania. 

Desse modo, ao menos para boa parte da primeira metade da década de 1990, pode-se 

inferir, com base nas fontes escritas e orais pesquisadas, a prevalência dessa linha de 

argumentação de direitos de cidadania na hora de se justificar o pleito pela oficialização da 

Libras. Percebe-se isso na documentação produzida pelo movimento social surdo, incluindo 

as mais diversas publicações da Feneis, os materiais e depoimentos referentes ao Comitê Pró-

Oficialização da Libras e às ações do grupo Surdos Venceremos. Pode-se assim considerar 

que a configuração discursiva preponderante no movimento social surdo brasileiro dessa 

época ainda assentava-se em larga medida em concepções, significados e quadros 

interpretativos construídos, partilhados e divulgados entre os membros do movimento social 

das pessoas com deficiência, do qual esse movimento emergira no contexto sociopolítico e 

cultural dos anos 1980.  

Em outras palavras, perante a sociedade, o Estado, o sistema partidário e os meios de 

comunicação, a oficialização era descrita pelos ativistas surdos sobremaneira como condição 

ao exercício da cidadania, na medida em que possibilitaria a integração social, a educação, o 

acesso à informação, que aparece correlacionado aos serviços prestados pelas instituições 

públicas e privadas por meio da provisão de intérpretes.  

Por outro lado, também de acordo com os dados pesquisados, foi ainda a partir dos 

anos 1990, mais notadamente de 1993 em diante, que essa linha de argumentação já passou a 
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coexistir com outra vertente discursiva que justificava o pleito da oficialização utilizando 

principalmente argumentos linguísticos, socioantropológicos e pedagógicos baseados no que 

Assis Silva (2012) bem descreveu como configuração discursiva da surdez como 

particularidade étnico-linguística.  

Em consiste exatamente esse discurso? No seu livro Cultura Surda: agentes religiosos 

e a construção de uma identidade, Assis Silva (2012, p. 24) explica que, do ponto de vista 

histórico e socioantropológico, a surdez não deve ser entendida simplesmente como um fato 

natural, no seu aspecto biológico, ou uma característica identitária das pessoas que não 

ouvem, mas, sim, como “[...] um efeito de configurações discursivas de saber-poder nas quais 

uma gama complexa de agentes intervém”. Desse modo: 

 
[...] a surdez não pode ser entendida como dada antes, depois ou além do discurso, já 
que ela é necessariamente um efeito de discursos históricos que conformam 
determinados sujeitos. O poder sobre esses sujeitos produz saber, o qual reforça as 
mesmas relações de poder (ASSIS SILVA, 2012, p. 24). 

 

De acordo com Assis Silva (2012), foram produzidas historicamente diferentes 

configurações discursivas específicas com relação à surdo-mudez, à deficiência auditiva, à 

surdez no modelo médico, e, mais recentemente, à surdez no modelo socioantropológico.95  

Para o autor, nos dias de hoje, é a configuração discursiva de saber-poder com relação à 

surdez no modelo socioantropológico que regula a surdez como particularidade étnico-

linguística (ASSIS SILVA, 2012). Historicamente, tal configuração discursiva emergiu a 

partir dos anos 1980, consolidou-se nos anos 1990 e ganhou estabilidade e normatividade 

jurídica nos anos 2000, tendo sido “[...] a um só tempo religiosa, científica, pedagógica, 

política e, por fim, jurídica” (ASSIS SILVA, 2012, p. 228). 

Assis Silva (2012, p. 38) argumenta, com base em sólida pesquisa etnográfica e 

documental, que essa configuração discursiva foi produzida por três ordens de agentes, nas 

quais as pessoas surdas estão diluídas: religiosos, intelectuais e ativistas políticos, que, na sua 

análise, são percebidos não “[...] como grupos de pessoas, mas fundamentalmente como 

95 Cabe esclarecer que Assis Silva (2012) observa a coexistência e a concorrência desses diversos discursos, 
além de suas constantes redefinições, ao longo da história. Ele distingue, atualmente, o modelo médico e o 
socioantropológico de surdez como configurações discursivas relativamente estáveis e vigentes. Segundo o 
autor, ambos os discursos encontram-se legitimados e institucionalizados em instâncias diversas do Estado, 
fundamentam e orientam a formulação e a implantação de políticas públicas, por exemplo, no âmbito da Saúde 
(modelo médico) ou da Educação (modelo socioantropológico). 
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posições sociais que podem ser ocupadas pelas mesmas pessoas”. Para Assis Silva (2012, p. 

43), dentre esses agentes, aqueles com trajetória religiosa – especialmente, protestante – 

teriam exercido “[...] um papel mediador fundamental para a constituição e circulação dessa 

surdez e sua tradução em normatividade jurídica”.  

Em contextos históricos determinados, Assis Silva (2012) acredita que tais agentes 

impuseram o uso de categorias que ainda hoje compõem e fundamentam a formulação 

discursiva da surdez como particularidade étnico-linguística, por eles performatizada, 

afirmada e normatizada nas diversas instâncias em que atuavam, como instituições religiosas, 

escolas especiais, universidades, movimento social, produção científica, mídia, eventos 

acadêmicos, atos políticos, entre outras. Essas categorias são analisadas pelo autor como 

categorias nativas, ou seja, naturalizadas pelos agentes. Para ele, as principais são: surdos, 

povo surdo, comunidade surda, língua brasileira de sinais (libras) e cultura surda.   

Segundo Assis Silva (2012), para legitimar esse discurso, foi muito importante que os 

agentes envolvidos produzissem e propagassem continuamente uma narrativa histórica 

específica que ele bem denomina de história canônica da surdez, a qual transmite uma 

determinada visão da história dos surdos e das línguas de sinais no mundo e no Brasil que 

corresponde ao senso comum relativo à surdez desses agentes. 

A adjetivação proposta pelo autor descreve precisamente o sentido e o conteúdo de 

uma determinada narrativa história que foi apropriada, aceita e difundida pelos agentes como 

uma verdade histórica a ser intencionalmente relembrada, repetidas vezes, para a afirmação de 

uma concepção específica de surdez, de surdo e de língua de sinais nos campos científico, 

religioso, do movimento social, entre outros. Assim: 

 
Essa história é afirmada reiteradamente por intelectuais, religiosos e ativistas 
políticos, em congregações religiosas, dicionários, manuais de catequese e 
evangelismo, apostilas para cursos de língua de sinais, publicações científicas e 
eventos políticos e acadêmicos (ASSIS SILVA, 2012, p. 33). 

 

O que Assis Silva (2012) chama de história canônica da surdez é uma narrativa 

histórica bem conhecida não só pelos agentes analisados em seu trabalho etnográfico, mas por 

qualquer pessoa que, hoje em dia, procure se inteirar sobre a história dos surdos, da língua de 

sinais, da educação dos surdos. Como destaca o autor, é história contada nas publicações, 

cursos e palestras, e que se reproduz nos espaços acadêmicos e institucionais vinculados 
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principalmente à educação, à linguística, às organizações do movimento social surdo, e, em 

parte, à psicologia e à fonoaudiologia, entre outros (ASSIS SILVA, 2012).  

No meio acadêmico, dissertações e teses que se inscrevem no modelo 

socioantropológico de surdez retomam, de modo mais ou menos resumido, essa história, com 

base quase sempre nas mesmas referências bibliográficas. Assis Silva (2012), por sinal, nota 

que essa história é descrita em termos de uma história geral que se pretende dos surdos no 

mundo todo, a qual se cruza, em dado momento, com uma história complementar dos surdos 

brasileiros e da Libras. Essa construção narrativa visa estabelecer, para fins de afirmação do 

discurso culturalista, “[...] uma unidade entre os surdos no mundo e no Brasil” (ASSIS 

SILVA, 2012, p. 33, grifo do autor). 

Em termos da história geral, a narrativa canônica da surdez remonta à Antiguidade e à 

Idade Média, vistas como épocas de obscuridade, negação de direitos humanos e segregação. 

Com a Idade Moderna, no século XV, inaugurou-se a educação de surdos, porém com um 

sentido restrito a experiências praticamente individualizadas, voltadas, sobretudo, ao ensino 

da fala e ligadas a fins práticos; o direito à herança, basicamente. Segue-se a menção ao 

trabalho e às publicações de alguns precursores da educação de surdos, cuja atuação se deu 

nos séculos XVII e XVIII, sem, contudo, que eles alcançassem a compreensão do significado 

do uso dos sinais.  

Eis que surgiu um primeiro divisor de águas: a fundação, em 1760, na França, do 

Instituto Nacional de Surdos-Mudos de Paris. A menos de três décadas da Revolução 

Francesa de 1789, marco inicial da Idade Contemporânea, a criação da primeira escola de 

surdos pública também é descrita como uma verdadeira revolução na educação dos surdos, 

pois o seu fundador, o abade de l’Épée, ao interagir com os surdos, reconheceu a importância 

dos sinais na comunicação deles e adotou-os ativamente em sua educação. Esse instituto 

francês tornou-se assim um centro primordial à utilização, à aquisição, ao aperfeiçoamento e à 

difusão da língua de sinais pelos surdos – alunos, professores e funcionários (LANE, 1984; 

SÁNCHEZ, 1990; SACKS, 1998; MOURA, 2000).   

De acordo com a história canônica, esse foi o início de uma era de ouro da educação 

dos surdos, quando foram criadas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, escolas de 

surdos, normalmente em regime de internato, onde alunos e professores (muitos dos quais 

também surdos) tinham liberdade para usar a língua de sinais. Em 1864, a primeira instituição 

de ensino superior para surdos foi criada nos Estados Unidos. Era o auge da educação e 
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emancipação dos surdos por meio da língua de sinais. Porém, a trajetória dessa era de ouro foi 

interrompida em 1880, no Congresso Internacional de Educadores de Surdos, em Milão, 

Itália. Para Assis Silva (2012, p. 34), a história canônica da surdez marca esse evento como 

“[...] o começo do sofrimento do povo surdo”. Nesse sentido: 

 
A partir de então, a história mundial dos surdos que se seguiu até o final do século 
XX foi uma história de sofrimento e opressão no qual foram obrigados a aprender a 
falar. Em instituições totais, tiveram suas mãos amarradas, ou mesmo tinham que 
sentar-se sobre elas nas salas de aula, para que assim não sinalizassem. Além disso, 
eram punidos com tapas nas mãos sempre que tentavam fazer uso de qualquer 
sinalização. Um acordo entre escolas, clínicas e famílias garantia esse controle sobre 
o corpo surdo (ASSIS SILVA, p. 34, grifo do autor). 

 

Foi somente em 1960 que essa história trágica começou a ser mudada, a partir da 

publicação nos Estados Unidos do livro Sign Language Structure, do linguista norte-

americano William C. Stokoe. Essa primeira produção científica a comprovar o estatuto 

linguístico da língua de sinais americana (ASL) serviu de base a mudanças significativas que 

se processaram nos anos seguintes, tanto na educação e na vida social dos surdos quanto no 

desenvolvimento de estudos linguísticos sobre as línguas de sinais. 

Esse livro foi um dos importantes referenciais para a elaboração teórica da 

configuração discursiva da surdez como particularidade étnico-linguística. A adoção dessa 

nova linha de argumentação pelo movimento social surdo foi fundamental para a aprovação 

da lei de libras, para a sua regulamentação e para as políticas públicas relacionadas à língua de 

sinais e ao bilinguismo para surdos. Aos poucos, essa configuração tornou-se preponderante e 

estabeleceu-se fortemente como a base da ideologia, dos quadros interpretativos e da 

identidade coletiva do movimento social surdo. 

O fato de o movimento ter sido tão profundamente transformado por esse discurso no 

decorrer dos anos de 1990 deveu-se em grande parte à ampliação e consolidação da 

aproximação e do estabelecimento de conexões entre os seus membros e a academia, por meio 

de interações sociais entre ativistas surdos e intelectuais envolvidos principalmente com 

pesquisas e estudos sobre a linguística das línguas de sinais e a educação bilíngue de surdos. 
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4.3 O MOVIMENTO SOCIAL SURDO E OS INTELECTUAIS 

 

 

Em um primeiro momento, correspondente às décadas de 1980-1990, as interações 

entre intelectuais e ativistas surdos ou ouvintes que posteriormente se afirmaram como 

lideranças ou militantes do movimento social surdo foram mais fortes nas cidades de Porto 

Alegre, Rio de Janeiro e Niterói, São Paulo e Campinas, respectivamente em torno de 

atividades da Escola Especial Concórdia e da atuação de professores da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp). Em seguida, a partir de meados dos anos 1990, essa interação expandiu-se e 

intensificou-se também na região Sul, associada principalmente aos grupos de pesquisa 

vinculados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e à Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC). 

De acordo com a literatura e os dados pesquisados, os linguistas da língua de sinais 

foram o grupo mais influente de intelectuais envolvidos com a luta dos surdos pela 

oficialização das Libras (SOUZA, 1998; FERREIRA BRITO, 2003; ASSIS SILVA, 2012). 

Ao longo dos anos 1990, a linha de argumentação dos ativistas surdos para justificar essa 

oficialização foi cada vez mais se sustentando no trabalho de linguistas que demonstravam a 

natureza linguística da língua de sinais, publicando artigos, livros, materiais didáticos, bem 

como organizando grupos de pesquisa, cursos e congressos. Para Souza (1998, p. 103), o 

linguista exerceu nesse contexto “[o] papel também político [de] endossar, como especialista, 

a ‘legitimidade linguística’ da Libras”. 

Foi o livro Linguagem de Sinais do Brasil (HOEMANN; OATES; HOEMANN, 1983) 

o primeiro a afirmar, segundo Assis Silva (2012), o estatuto linguístico das línguas de sinais 

no Brasil.96 Esse autor destaca, a seguir, as pesquisas de Lucinda Ferreira Brito97 na UFRJ, as 

96 Publicado dois anos antes, em 1981, como The sign language of Brazil, pela Mill Neck Foundation nos 
Estados Unidos. 
97 Lucinda Ferreira usou o sobrenome Brito nas suas produções acadêmicas, pelo menos até meados da década 
de 1990, como nos seus livros Integração social e educação de surdos (1993) e Por uma gramática de línguas 
de sinais (1995), pelos quais se tornou muito conhecida no campo de estudos sobre a Libras, em que é pioneira 
no Brasil, com pesquisas desenvolvidas desde fins da década de 1970. Para evitar problemas na identificação da 
obra da autora, utilizaremos, nas citações, o sobrenome Ferreira Brito, de modo a manter agrupados, nas 
referências, os trabalhos da autora. 
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quais passaram a ser publicadas ainda nos anos 1980 e que, segundo ele, “[...] foram capitais 

para o processo de reconhecimento da libras como língua legítima” (ASSIS SILVA, 2012, p. 

28, grifo do autor). Para Assis Silva (2012, p. 28), atribui-se a Ferreira Brito papel pioneiro na 

“[...] reflexão sistemática em linguística das línguas de sinais no Brasil”. 

De acordo com a análise de Assis Silva (2012), o livro Linguagem de Sinais no Brasil 

(HOEMANN; OATES; HOEMANN, 1983) evidencia como se deu a participação pioneira de 

agentes luteranos – religiosos, educadores e intelectuais – na origem do processo histórico da 

produção e circulação de uma configuração discursiva que afirmava e performatizava a surdez 

como particularidade étnico-linguística. Essa publicação surgiu de um projeto desenvolvido 

nos primeiros anos da década de 1980 na Escola Especial Concórdia – Centro Educacional 

para Deficientes Auditivos, vinculada à Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Essa escola 

funcionava em Porto Alegre desde 1966, seguindo as concepções e práticas do oralismo. 

Todavia, a partir de 1980, missionários norte-americanos apresentaram aos professores e 

coordenadores de ensino as vantagens proporcionadas aos estudantes por uma nova 

abordagem de educação de surdos, a comunicação total, que se valia de diversos modos de 

comunicação no processo de ensino-aprendizagem, entres os quais a própria língua de sinais 

(HOEMANN; OATES; HOEMANN, 1983). 

Nesse mesmo ano, a instituição abriu espaço a essa nova abordagem, que passou a ser 

adotada com algumas das turmas da escola e, desse modo, fomentou debates entre os vários 

segmentos da comunidade escolar sobre a surdez e a língua de sinais. Em decorrência disso, a 

escola promoveu vários eventos sobre o tema, destacando-se a realização de um seminário 

sobre o uso da ASL nas escolas de surdos e comunidades surdas nos Estados Unidos. Foi 

nesse contexto que surgiu e ganhou impulso a ideia de confeccionar um manual sobre a língua 

de sinais utilizada pelos surdos na região Sul do Brasil, o que motivou o projeto que deu 

origem ao livro em tela (HOEMANN; OATES; HOEMANN, 1983). 

Apesar de terem sido os luteranos a financiar e coordenar todo o projeto e produção 

desse livro, os seus autores estão vinculados tanto à Igreja Católica (por exemplo, o padre 

redentorista norte-americano Eugene Oates) quanto à Igreja Luterana (por exemplo, os 

professores Harry Hoemann e Martins Warth). Em sua análise, Assis Silva (2012) ressalta a 

formação acadêmica dos autores luteranos do livro, chamando a atenção ao fato de que eles 

haviam tido contato, entre outros, com a produção dos linguistas norte-americanos Stokoe 
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(1960) e Klima e Beluggi (1979), que escreveram obras seminais acerca do estatuto 

linguístico das línguas de sinais. Esses autores, portanto: 

 
[...] não possuem apenas formação religiosa, como majoritariamente são 
caracterizados os católicos, mas também formação acadêmica em universidades 
brasileiras e norte-americanas, o que forjou uma produção discursiva diferenciada 
sobre a surdez. Isso é evidente nos capítulos luteranos da publicação, que trazem 
argumentos do campo da linguística, pedagogia e psicologia, além de, 
evidentemente, teologia, embasando de modo pioneiro e de maneira científica a 
afirmação do estatuto de língua da Linguagem de Sinais no Brasil. [...] Esses 
intelectuais estão influenciados por autores norte-americanos fundamentais da 
linguística das línguas de sinais norte-americana, tais como Stokoe (1960) e Klima 
& Beluggi (1979), entre outros, como pode ser visto na bibliografia de seus artigos. 
(ASSIS SILVA, 2012, p. 107-108).  

 

Assis Silva (2012) argumenta que os agentes luteranos, no contexto das atividades da 

Escola Especial Concórdia, constituem um dos pontos de emergência de uma configuração 

discursiva que afirmava o caráter linguístico do meio de expressão e comunicação utilizado 

pelos surdos que, desse modo, deixou de ser designado apenas por categorias como mímicas, 

gestos ou linguagem das mãos, para ser nomeado também como linguagem de sinais do 

Brasil. Como Assis Silva (2012, p. 108) bem explica, o uso do termo linguagem nesse livro: 

“[...] não parece implicar a afirmação de que esta seria uma língua menor do que as línguas 

orais. A categoria Linguagem de Sinais do Brasil é a produção espelhada do que os luteranos 

norte-americanos já conheciam por American Sign Language”.  

O autor também acrescenta que nesse momento histórico não se produzira ainda o 

discurso contemporâneo de muitos agentes – intelectuais e ativistas políticos –, no qual se 

rejeita completamente o uso do termo linguagem de sinais, ao mesmo tempo em que se exerce 

uma vigilância rigorosa para assegurar o uso da categoria vista como correta, isto é, língua de 

sinais (ASSIS SILVA, 2012). 

Além de afirmar o estatuto de língua do que categorizam como linguagem de sinais, os 

autores luteranos a descrevem como uma herança cultural das comunidades de surdos e, 

coerentemente, apresentam a surdez como diferença, criticando tanto a visão da surdez como 

deficiência quanto os pressupostos e a prática do oralismo. Segundo Assis Silva (2012), esses 

agentes defendem a comunicação total como uma forma de superação do oralismo, na medida 

em que essa abordagem da educação do surdo implica uma nova regulação sobre o uso da 

comunicação sinalizada nas práticas pedagógicas, a qual, no meio luterano, influenciou a 

emergência da figura do intérprete. Nas palavras do autor: 
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Nas práticas luteranas [...] a Linguagem de Sinais do Brasil torna-se o veículo 
legítimo para a educação da comunidade de surdos. Por causa dessa mudança no 
estatuto social e simbólico desse meio de comunicação e expressão, o meio luterano 
tornou-se um local fundamental para a emergência do intérprete de linguagem de 
sinais. De acordo com informantes, é precisamente nesse contexto que jovens 
estudantes de teologia do Seminário Concórdia – escola teológica luterana – 
passaram a se interessar pelo que ganhou o nome de missão com surdos. [...] Nos 
cultos luteranos dessa escola, esses jovens ouvintes passaram a interpretar para a 
linguagem de sinais tudo o que se passava [...] (ASSIS SILVA, p. 112-113, grifos do 
autor). 

 

Para Assis Silva (2012, p. 112), a distribuição gratuita de três mil exemplares desse 

livro para secretarias de educação, escolas, bibliotecas, associações de surdos, igrejas e 

pessoas interessadas “[...] contribuiu para a consolidação da comunicação total como filosofia 

pedagógica da educação especial relativa à surdez, embora seja necessário considerar que esse 

processo tem influência norte-americana e também se disseminou por outros meios”. 

Assis Silva (2012, p. 113) observa ainda que um dos pastores e intérpretes de 

linguagem de sinais que se formou no contexto luterano de Porto Alegre foi Ricardo Ernani 

Sander, um militante do movimento social surdo, “[...] que atuou nos anos 1980 divulgando a 

filosofia da comunicação total em igrejas, escolas especiais e regulares. Esteve também 

associado à comissão pela Luta dos Direitos do Deficiente Auditivo nos anos 1980, e ocupou 

posições na Feneis [...]”.  

Portanto, a pesquisa de Assis Silva (2012) evidencia a constituição desde os anos 1980 

de uma rede de relações entre intelectuais e militantes dos direitos dos surdos na cidade de 

Porto Alegre. O autor corrobora ainda os dados pesquisados sobre a grande influência da 

abordagem da comunicação total nesse momento histórico. Do mesmo modo, essa influência, 

como observado anteriormente, se verificava na cidade do Rio de Janeiro, onde marcou as 

reivindicações dos primeiros ativistas surdos e foi oficialmente defendida pela Feneis. 

Do ponto de vista histórico, é muito importante reconhecer já nos primeiros anos da 

década de 1980 a existência de um conjunto de atividades e interações relacionadas à 

produção de novos códigos culturais sobre a língua de sinais na cidade de Porto Alegre. 

Contudo, nossa pesquisa demonstra que a emergência de um sistema de relações que se 

configurou como movimento social surdo, pelas suas características morfológicas, deu-se 

sobremaneira na cidade do Rio do Janeiro, onde se localizam o Ines e a sede da Feneis, dois 

centros fundamentais de reunião de ativistas do movimento social surdo. 

Foi nessa cidade que se desenvolveram muitos dos processos interacionistas 

envolvendo intelectuais e ativistas surdos, destacando-se pela sua influência nas ações 
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coletivas e nas produções culturais do movimento as atividades de pesquisa, ensino e extensão 

das professoras universitárias e pesquisadoras Lucinda Ferreira Brito, da UFRJ, Eulalia 

Fernandes, da UERJ, e Tanya Amara Felipe, da UPE. Essa tríade de linguistas marcou 

decisiva e pioneiramente a configuração discursiva e as ações de importantes ativistas surdos 

no sentido da luta pelo reconhecimento da Libras com base no seu estatuto de língua.  

Lucinda Ferreira Brito escreveu em 2003 o livro Legislação e a língua brasileira de 

sinais, apresentando elementos da sua trajetória biográfica que se encontram relacionados 

tanto à sua precursora atuação no campo da linguística da Libras e do bilinguismo quanto à 

sua militância política pelos direitos dos surdos. Ferreira Brito conta que o seu 

comprometimento com essa causa remonta aos anos 1980, quando participou, na cidade São 

Paulo, da Comissão Paulista para a Defesa dos Direitos dos Surdos (Copadis). Ela fazia parte 

da comissão executiva, ao lado de um grupo formado por surdos, entre outros, Myrna Salerno 

Monteiro, Marina Ferreira Trettel, Ricardo Quiotaca Nakasato e José Roberto Cruz. Segundo 

Ferreira Brito (2003, p. 33): 

 
[Esse] grupo de surdos [...] reunia-se, sistematicamente, aos domingos, no intuito de 
discutir direitos e deveres dos surdos e de elaborar um plano de ação que fosse 
constituído de atividades de divulgação da questão linguístico-social e educacional 
dos surdos. [...] O plano de ação almejado pela COPADIS foi elaborado, 
principalmente, com base em um plano de ação de uma associação nacional de 
surdos suecos [...].  

 

Na nossa pesquisa, o Programa de Ação da Copadis, escrito em 1986, foi o mais 

antigo documento encontrado referindo-se aos surdos como minoria linguística e tratando a 

forma de comunicação e expressão utilizada por estes como língua. Esta é categorizada, no 

documento, como Língua dos Sinais das Cidades Brasileiras (LSCB), sendo descrita como 

“[...] uma língua de modalidade gestual-visual [e] verdadeira língua natural [...]” desenvolvida 

pelos surdos (COPADIS, 1986, p. 1-5).  

Na introdução desse documento fica claro que ele foi fundamentado exclusivamente 

em “[...] propostas estrangeiras específicas para os surdos [...]” (COPADIS, 1986, p. 1). Sua 

epígrafe, uma citação do psiquiatra norueguês surdo Terje Basilier, exprime bem o sentido 

geral que os seus autores pretenderam conferir ao texto: 

 
Quando eu aceito a língua de outra pessoa, eu aceito a pessoa [...] Quando eu rejeito 
a língua, eu rejeito a pessoa, porque a língua é parte de nós mesmos [...] Quando eu 
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aceito a língua dos sinais, eu aceito o surdo, e é importante ter sempre em mente que 
o surdo tem o direito de ser surdo (COPADIS, 1986, p. 1). 

 

O documento foi quase todo redigido em primeira pessoa e, apesar de a ouvinte 

Ferreira Brito ser um dos autores98, o enunciador do texto são os próprios surdos, ou seja, é a 

voz deles que se manifesta nas diferentes considerações e proposições. Assim, na 

apresentação do que se denomina de medidas de ordem cultural e linguística, lê-se: 

 
Nossa filiação à comunidade surda brasileira é muito mais linguístico-cultural do 
que médica e técnica. [...] A Língua dos Sinais das Cidades Brasileiras (LSCB) é a 
base de nossa cultura e o símbolo de nossa surdez. A Sociedade brasileira deve 
apoiar nossa língua e nossa cultura para que sejam preservadas e possam 
desenvolver-se. [...] Esta língua é importante para expressarmos nossos pensamentos 
e sentimentos sem restrições e de maneira gratificante, mesmo quando conseguimos 
falar de forma compreensiva com os ouvintes. Além do mais, é a única possibilidade 
de comunicação entre a maioria dos surdos (COPADIS, 1986, p. 4-5). 

 

A defesa da valorização da LSCB assentava-se assim em pressupostos linguísticos e 

culturalistas, na medida em que, no plano discursivo do texto, as línguas de sinais e cultura 

surda são vistas como entidades relacionadas, dado que a criação dessas pelos surdos “[...] 

acarretou também a formação de especificidades culturais” (COPADIS, 1986, p. 1). Além do 

mais, “[...] os surdos desenvolvem o seu conhecimento do mundo através, principalmente, da 

visão e se deparam constantemente com problemas ambientais gerados pelas limitações de 

ordem oral-auditiva, não presentes na vida dos ouvintes” (COPADIS, 1986, p. 1). 

 Essa preocupação com a dimensão cultural da LSCB pode ser percebida nas diversas 

ações propostas pela Copadis para valorizar a língua e a cultura surdas, tais como: incluir a 

LSCB na educação dos surdos e nas atividades artístico-culturais destinadas aos surdos ou 

com participação deles (por exemplo, criar um canal de televisão especial para os surdos; 

exibir peças teatrais e filmes com legendas e/ou traduzidos por intérpretes especializados; 

traduzir jornais diários em videocassete; estimular os surdos a se expressarem por meio dos 

sinais em trabalhos rítmicos, dramas, filmes e pinturas); incluir personagens surdas e 

narrativas em sinais nos programas infantis; “[...] requisitar às pessoas que trabalham com 

surdos que saibam a língua dos sinais, LSCB” (COPADIS, 1986, p. 11). 

98 As outras autoras são Myrna Salerno Monteiro, surda, e Marilena Rodrigues Parra, condição audiológica 
desconhecida. 
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Importa esclarecer que essa linha de argumentação desenvolvida no documento da 

Copadis era bem diferentemente daquela que era adotada nesse mesmo momento histórico 

pelas lideranças surdas do núcleo mais dinâmico do ativismo surdo – a cidade do Rio do 

Janeiro, onde, aliás, essas ainda se articulavam para tomar o poder na Feneida. Ou seja, o 

documento da Copadis, ligado essencialmente à produção científica de Lucinda Ferreira Brito, 

apresentava posições que apenas se afirmaram no movimento social surdo em meados dos 

anos 1990, sendo que o primeiro documento da Feneis a utilizar o conceito de minoria 

linguística foi produzido em 1993. Todavia, o plano de ações da Copadis não antecipa a 

bandeira da oficialização da Libras, em torno da qual o movimento surdo como um todo 

cercou fileiras no decorrer dos anos 1990. 

Em 1987, Ferreira Brito tornou-se professora da UFRJ, onde ela continuou as suas 

pesquisas e ministrou cursos na área da linguística e da metodologia de ensino da língua de 

sinais, reunindo e orientando, no Laboratório Linguagem e Surdez, pesquisadores ouvintes e 

surdos, como Myrna Salerno Monteiro. Segundo Ferreira Brito (2003), os linguistas, quando 

passaram a desenvolver pesquisas sobre as línguas de sinais, compreenderam perfeitamente as 

inter-relações entre as línguas de sinais, a problemática da surdez, a educação dos surdos e as 

questões mais amplas da ordem social e do campo cultural. Ou seja, perceberam que, por mais 

que progredissem em suas pesquisas linguísticas, estas por si só, caso ficassem restritas à 

academia, não conseguiriam alterar as condições de exclusão social e de fracasso escolar a 

que as pessoas surdas estavam submetidas. Por isso, muitos desses intelectuais, assim como 

ela mesma, engajaram-se na luta política dos surdos pelos seus direitos, especialmente os 

linguísticos. Portanto, segundo a autora, foi o próprio trabalho acadêmico que impeliu os 

linguistas a essa mudança de postura, levando-os: 

 
[...] a tomar posições políticas necessárias ao questionamento da legislação que rege 
a vida dos usuários de tais línguas. Mais ainda, [...] a clamar por justiça perante a 
discriminação existente com relação às línguas de sinais [...]. É assim, então, que 
tivemos que trabalhar e tentar interferir no processo de revisão da legislação [...] 
fornecendo subsídios e argumentos [...] (FERREIRA BRITO, 2003, p. 4-5).99 
 

 

99 A autora afirma, aliás, que, no seu caso, o envolvimento político a desviou do seu interesse original na 
investigação linguística dos dados das línguas de sinais das comunidades indígenas brasileiras devido “[...] ao 
fato de [sentir] grande necessidade em focalizar [seus] esforços no estudo da Língua Brasileira de Sinais” 
(FERREIRA BRITO, 2003, p. 88). 
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Para Ferreira Brito (2003, p. 5), o seu trabalho em particular foi muito bem sucedido, 

na medida em que os resultados das suas pesquisas foram fundamentais para uma nova visão 

sobre a Libras: 

 
Nossa participação através dos resultados de nossas pesquisas linguísticas promoveu 
a compreensão do que seja, na verdade, uma língua de sinais e tirou a Língua 
Brasileira de Sinais de uma situação de marginalidade [...] onde era classificada de 
“mímica”.  

 

Em 1988, Ferreira Brito foi convidada, como pesquisadora da Libras da UFRJ, a 

participar das reuniões da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia 

Nacional Constituinte (ANC) de 1988. Ela relata que nessas reuniões: 

 
[...] foi de consenso geral que tanto a Língua Brasileira de Sinais quantos as línguas 
indígenas são línguas autóctones, línguas nacionais [...] e que, enquanto tal, 
deveriam ser recomendadas no texto da Constituição como línguas maternas da 
comunidade de surdos brasileiros e das comunidades indígenas, respectivamente. A 
abordagem educacional, tanto para os surdos quanto para as comunidades indígenas, 
seria o bilinguismo, posto que não podem prescindir do aprendizado e uso da Língua 
Portuguesa, para uma maior integração no contexto nacional [...] (FERREIRA 
BRITO, 2003, p. 35-36). 

 

No entanto, a autora lamenta que esse consenso fosse apenas aparente e não tenha se 

reproduzido efetivamente na Constituição Federal de 1988: “Infelizmente, a redação final da 

Constituição de 1988 negligencia a questão linguístico-educacional dos surdos, fechando a 

questão apenas em torno das comunidades indígenas” (FERREIRA BRITO, 2003, p. 35-36).  

Aliás, Ferreira Brito (2003, p. 6) questiona se a omissão em relação à situação dos 

surdos deveu-se à “[...] falta ainda de divulgação suficiente dos conhecimentos a respeito de 

suas condições linguístico-sociais [...]” ou à “[...] pura discriminação [...]”. Esse relato e suas 

reflexões sobre o ocorrido coincidem com as recordações de Antônio Campos de Abreu, um 

dos ativistas surdos que participou das audiências públicas da ANC: 

 
A Constituição reconheceu a Língua dos Índios, eles aceitaram por questões que são 
culturais. E a Língua de Sinais também é um fator cultural! Mas a Constituição não 
aceitou, o constituinte não aceitou. [...] Eles não conheciam nem entenderam o que é 
a Língua de Sinais, por acharem que todos os deficientes são iguais. Alegaram que 
têm de usar uma prótese, que o aparelho (auditivo) é bom para a saúde, pra ficar 
todo mundo igual. Eles disseram isso (apud LANNA JÚNIOR, 2010, p. 177). 
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Eulalia Fernandes é outra das linguistas, ao lado de Lucinda Ferreira Brito e Tanya 

Amara Felipe, constantemente lembrada pela primeira geração de ativistas surdos, além de ser 

citada diversas vezes na documentação escrita sobre o movimento social surdo. Na entrevista 

que realizamos com ela, descobrimos que a sua interação com pessoas surdas se iniciou em 

1979, no contexto de uma pesquisa acadêmica. Nos anos 1980 e 1990, essa experiência deu 

origem a uma rede de relações sociais baseada no ensino e na divulgação da língua de sinais 

que incluiu a troca de conhecimentos e a realização de atividades de pesquisa e extensão com 

a participação de ativistas surdos, como João Alves, Sérgio Marmora de Andrade e Nelson 

Pimenta.  

Eulalia Fernandes conta que descobriu a língua de sinais e resolveu aprendê-la durante 

o processo de pesquisa do seu doutorado na UFRJ, cujo objetivo era analisar a competência 

de adultos surdos em língua portuguesa. Para tanto, ela planejou a coleta de dados por meios 

de entrevistas. Nas suas palavras: 

 
Fui entrevistar os surdos no mercado de trabalho [...] Foi quando em 1979 eu 
cheguei ao Banerj, onde eram 130 surdos, todos eles digitadores de cartão [...] e vi 
que eles falavam entre eles utilizando sinais com versatilidade. Eu pensei: “Isso aí é 
uma língua”. Mas eu não tinha com quem conversar sobre isso. No Rio de Janeiro, 
ninguém estudava isso naquela época. Por muito tempo, fui a única linguista no Rio 
a estar envolvida com isso, além do meu orientador de tese, Jurgen Heye, que não se 
dedicava ao assunto, mas sempre me apoiou em minhas investigações. 
Eu procurei os chefes, perguntando se eu podia aplicar o questionário aos surdos. Os 
chefes me apresentavam os surdos que eram oralizados para conversar comigo. 
Eram surdos moderados que não falavam língua de sinais e se dispuseram a ser 
intermediários para eu fazer a entrevista com os outros surdos.  
Os surdos vinham com a maior boa vontade e perguntavam por que eu estava ali: 
“Você tem filho surdo?” “Não”. “Você tem familiar surdo?” “Não”. “Então, o que 
você está fazendo aqui?” “Estou fazendo um trabalho de educação”. E eu começava 
a explicar com a ajuda de surdos que usavam língua de sinais, que eram meus 
intérpretes. Eles não acreditavam muito, o que me fez tomar consciência de que os 
ouvintes que entravam na trajetória de surdos até então estavam envolvidos nas 
questões de surdez, na sua maior parte, por razões pessoais, ou por que tinham 
ascendentes ou descendentes surdos, ou tinham irmãos surdos, sobrinhos surdos. 
Então, quando eu cheguei à comunidade de surdos, eu era uma estranha: “Se você 
não tem nada a ver com a surdez, o que você está fazendo aqui?” Eles custaram a 
acreditar que pudesse só ser por um interesse de pesquisa, não sabiam que isso 
existia. Isso de certa forma foi uma vantagem para mim: “Porque, se ela não tem 
nenhum interesse pessoal, realmente ela deve querer saber alguma coisa de 
verdade”. E aí nesse momento eu vi que eles não conseguiam responder os meus 
questionários [...] e disse ao meu orientador: “Eu vou ter que atrasar a minha tese 
porque eu vou ter que aprender essa língua, sem fazer perguntas em língua de sinais 
para os surdos entenderem que precisam escrever o que eles sabem em português, eu 
não vou para frente.”  
Eu parei tudo e aí eu ia para o Banerj, lá no centro da cidade, nas segundas, quartas e 
sextas, conversar na rua com os surdos, porque eu sabia que era uma língua, mas não 
tinha onde aprender, porque o Ines dizia que era uma mímica. Os surdos faziam dois 
turnos, um turno da tarde que terminava às 7 horas e o turno da noite que começava 
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às 7 horas e ia até 1 hora da manhã. Então eu chegava às 6h e saia às 8h, porque o 
pessoal que começava às 7h chegava às 6h, e o pessoal que saia às 7h ficava até às 
8h, o que me mostrou o quanto eles precisavam uns dos outros, porque quem ia 
trabalhar à noite chegava antes para quê? Para encontrar com outros surdos, pois não 
existia um clube, um lugar para eles, e quem saía não ia para casa para quê? Para 
ficar conversando ali embaixo com outros surdos, e nessa eu aprendi língua de 
sinais. Eu tinha duas horas de aula nas segundas, quartas e sextas, e eu disse para 
eles “Eu preciso aprender isso, para vocês entenderem o que eu quero.” Eles tiveram 
a maior boa vontade comigo.100 

 

Foi assim que Eulalia Fernandes aprendeu língua de sinais na interação com usuários 

nativos, pois necessitava comunicar-se com os surdos não oralizados para que eles pudessem 

entender e participar da sua investigação. Ela, desde os primeiros contatos com os surdos, 

entendeu como língua o modo de comunicação em sinais que eles utilizavam entre si:  

 
Por um desses vieses da vida, felizmente para mim, além de ser linguista, eu 
comecei a minha vida sendo professora de grego. Então, quando eu vi a língua de 
sinais eu vi a estrutura de uma língua sintética, porque o grego e o latim são línguas 
sintéticas e o português é uma língua analítica. Então, no momento em que eu me 
deparei com a língua de sinais, no centro do Rio, conversando, eu disse: “Eu achei 
uma língua sintética, como o grego e o latim!” Então, para mim, foi fácil visualizar 
os sinais como língua, mesmo sem ter nenhuma leitura teórica, porque a minha 
teoria era o grego.  

 

Para ser aceita nas redes de relações sociais já existentes entre as pessoas surdas, foi 

essencial que Eulalia Fernandes aprendesse a falar em sinais. Esse conhecimento linguístico a 

levou a vivenciar uma experiência direta de discriminação contra a comunicação em sinais ao 

mesmo tempo em que, nessa situação, ela pode constatar, de modo muito significativo, os 

laços de solidariedade que havia constituído com os sujeitos surdos. Nas suas palavras: 

 
Eu já dominava a língua de sinais razoavelmente e precisava de número de 
participantes para a pesquisa. Eu me dirigi ao Instituto de Surdos, pedindo para 
entrevistar alunos de lá. Mas eu sabia que a língua de sinais não era aceita. 
Apresentei-me como doutoranda da UFRJ e fui muito bem recebida, diretamente 
pela direção do Instituto. Marcamos e agendamos minhas visitas às turmas e iria 
começar o trabalho na semana seguinte. A direção do Instituto, na época, era 
oralista. Assim, embora minhas entrevistas fossem em língua de sinais, não 
mencionei o fato à direção. Apenas mostrei o questionário que seria feito e que era 
em português. Mas eu me dirigiria aos alunos em língua de sinais – foi esta a parte 
que eu omiti. Eles não se lembraram de perguntar nada disso a mim e ficaram muito 
satisfeitos em colaborar com uma pesquisa da UFRJ. Uma das diretoras fez a 
gentileza de me acompanhar até o portão da Instituição. No meio do caminho, no 

100 Entrevista concedida ao autor. Rio de Janeiro, 7 e 13 out. 2012. Neste trabalho, todas as demais citações de 
Eulalia Fernandes referem-se a esta entrevista. 
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entanto, me encontrei com uma surda que me conhecia de outro lugar. Como os 
surdos estavam acostumados a falarem comigo em língua de sinais, ela me 
perguntou em sinais o que eu estava fazendo ali. 
Este momento foi o momento “chave” das opções de minha vida em relação à luta 
pelos direitos dos surdos. Eu tinha de decidir se responderia em português (para ficar 
bem com a direção do Ines, ou seja, com a “academia” da época) ou se assumia que 
estaria do lado dos surdos, embora pudesse ser prejudicada. Mas acho que foi uma 
questão de apenas alguns segundos, pois, lembro que pensei: “Estou fazendo isso  
porque estou convencida de que há uma luta a ser feita e meu lugar é ao lado dos 
surdos” . Levantei minhas mãos e respondi em língua de sinais.  
A diretora literalmente arregalou os olhos para mim, como se eu estivesse 
ofendendo a ordem pública. Hoje, me lembro disso com o coração achando graça. 
Mas fingi que não percebi e me despedi. 
Na mesma tarde, recebi um telefonema da secretária da direção do Ines dizendo que 
sentiam muito, mas tinham chegado à conclusão de que teriam de interromper 
atividades importantes da escola para que os surdos fossem entrevistados e isso 
atrapalharia o rendimento escolar. Era evidente que terem vetado a pesquisa se 
deveu ao fato de eu falar a língua de sinais. 
Mas este gesto foi fundamental em toda a minha vida acadêmica posterior, pois os 
surdos me apontaram como aquela que estava ao lado deles. E eles mesmos 
começaram a facilitar as coisas para mim. Como exemplo, todos os surdos alunos do 
Ines que se encaixavam no perfil de minha pesquisa foram reunidos com a ajuda de 
vários surdos meus amigos, no bar ao lado do Ines e, ali mesmo, foram entrevistados 
por mim, sob os olhares incrédulos da direção que não pode deixar de perceber. Era 
um aglomerado de mais de 40 surdos na calçada a minha volta, numa série de 
belíssimas tardes cariocas, do ano de 1981. 

 

Eulalia Fernandes recorda-se ainda de conversas com lideranças pioneiras do 

movimento social surdo que, nos primeiros anos de funcionamento da Feneis, em fins de 

1980, mostravam-se convencidos de que a comunicação total era a solução para os problemas 

na educação dos surdos: 

 
Lembro-me da Ana Regina Campello, do Fernando Valverde. Eram os surdos 
considerados, de certa forma, a elite da surdez no Rio de Janeiro, simplesmente 
porque eram oralizados, eram surdos que conversavam com os ouvintes. Então esses 
surdos é que eram considerados as lideranças até pelos surdos. Por quê? “Porque 
eles são aquele que podem ser os nossos intermediários” – então o que esses surdos 
falassem estava certo. [...] Eles viam na comunicação total a salvação da lavoura, 
por eles não terem esse conhecimento maior de que os sinais eram realmente uma 
língua. É melhor que os gestos sejam liberados, é melhor para o surdo poder usar 
gestos enquanto aprende língua portuguesa.   
Nessa altura eu já estava melhorzinha na língua de sinais e eu comecei a conversar: 
“Escuta, isso é diferente da língua de sinais.” E numa dessas reuniões, muitas delas 
aqui em casa, nesses sofás, eles disseram: “Não, mas se nós fizermos através da 
comunicação total os surdos poderão ter acesso à língua portuguesa, se nós fizermos 
os sinais junto com a língua portuguesa, eles vão saber escrever.” Eu falei “Ilusão de 
vocês, não vão, vocês vão misturar tudo.” Diziam que eu tinha muito boa vontade, 
mas que eles sabiam o que seria melhor para eles e que a comunicação através do 
português sinalizado ajudaria fundamentalmente a educação de surdos no Brasil.  
A ilusão foi essa, eles acharam que, ao invés de eles terem a preservação da língua 
deles e terem a língua portuguesa como segunda língua, eles acreditavam que, se 
eles adaptassem os sinais à estrutura da língua portuguesa, os surdos conseguiriam 
adquirir melhor a língua portuguesa. Eles achavam mesmo que essa seria a saída, 
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então o surdo melhor seria aquele que falasse não língua de sinais, porque eles nem 
chamavam isso de língua, mas aqueles que soubessem adaptar os sinais à língua 
portuguesa. Eu falei “Não é isso, vocês têm que preservar a língua de vocês.” 

 

Essa passagem do depoimento de Eulalia Fernandes mostra que as interações entre 

intelectuais e membros do movimento social surdo não podem ser descritas simplesmente 

como uma relação hierárquica na qual os intelectuais tinham o poder para determinar e 

conformar a ideologia do movimento. A pesquisa documental evidenciou que as posições 

favoráveis à comunicação total continuaram preponderantes no movimento surdo pelo menos 

até a primeira metade da década de 1990, por mais que muitos intelectuais ligados aos 

ativistas surdos e à Feneis já se colocassem abertamente contra a comunicação total na 

passagem dos anos 1980 para os anos 1990.  

Esse era, por exemplo, o caso de Eulalia Fernandes, que, nos anos 1990, acabou 

distanciando-se das discussões políticas da Feneis, dedicando-se mais ao desenvolvimento de 

projetos na UERJ, dentro do Programa Surdez: Educação, Saúde e Trabalho. Sublinha-se, 

contudo, o fato de que foi ela, a pedido da Feneis, que elaborou, em 1993, o parecer atestando 

o caráter linguístico da língua de sinais utilizado pelos surdos brasileiros que embasou a 

justificação do projeto de lei que deu origem à lei de Libras (FERNANDES, 1994). 

Dentre os muitos intelectuais que interagiram com comunidade surda do Rio de 

Janeiro, coube a Tanya Amara Felipe, ex-orientanda de Lucinda Ferreira Brito, conferir um 

novo sentido ao processo de aproximação entre academia e movimento social surdo, ao 

engajar-se diretamente na concepção, implantação e coordenação do GP Libras da Feneis. 

Funcionando informalmente desde 1992 e institucionalizado em 1993, esse grupo de pesquisa 

congregava pesquisadores ouvintes e surdos, como Myrna Salerno Monteiro e Nelson 

Pimenta de Castro. 

Tanya Amara Felipe foi a grande responsável pela produção do primeiro documento 

da Feneis no qual se proclamava a demanda pelo reconhecimento da Libras fundamentada 

essencialmente em argumentos linguísticos e na visão socioantropológica da surdez. Trata-se 

do documento institucional As comunidades surdas reivindicam seus direitos linguísticos, de 

19 de abril de 1993, cujo objetivo principal era servir “[...] como subsídio para o estudo e 

compreensão da Cultura Surda e da Língua dos Sinais dos Surdos do Brasil – LIBRAS [...]” 

(FENEIS, 1993c, p. 2). 

No preâmbulo desse documento já ficou estabelecida a importância que a partir desse 

momento alguns membros do movimento surdo, que incorporara a adesão voluntária de 
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linguistas como Tanya Felipe, passavam a atribuir ao caráter linguístico da Libras enquanto 

argumento fundamental para a  sua oficialização pelo Estado brasileiro. É assim que se pontua 

muito claramente que “[...] somente pelas pesquisas linguísticas poderemos provar que 

possuímos uma língua e queremos vê-la respeitada a nível nacional. Somente assim é que 

realmente o Surdo poderá se integrar com os Ouvintes” (FENEIS, 1993c, p. 2). 

Ainda que a sigla LSCB também seja utilizada ao longo do documento, neste fica 

demarcada a opção do movimento social pela sigla LIBRAS, grafada em maiúsculas, 

significando língua brasileira de sinais, o que se justificava pela deliberação dos próprios 

surdos: “Queremos que prevaleça o nome que escolhemos porque representa nossos direitos e 

conquistas” (FENEIS, 1993c, p. 2).  

A esse respeito, Fernando de Miranda Valverde (2000, p. 36), ex-presidente da Feneis 

e umas das lideranças surdas pioneiras, lembra que, na origem do movimento, “[...] a forma 

de comunicação utilizada pelos surdos não possuía a nomenclatura Língua de Sinais”. Ele 

recorda-se que discutiu o assunto com outras lideranças surdas e recebeu a orientação da 

fonoaudióloga Marta Ciccone, um das intelectuais que mais contribuiu para a difusão das 

ideias e das práticas da comunicação total no Brasil, de que os próprios surdos era que 

deveriam escolher uma sigla para se referir à sua forma de comunicação, sendo que, segundo 

ele, já existiam à época as siglas LSCB, criada por Lucinda Ferreira Brito e pelo Grupo Geles, 

e LSB (Língua de Sinais do Brasil), criada por Eulalia Fernandes. Em suas palavras: 

 
No início dos anos 80, criamos a sigla LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais e 
partimos pelo Brasil, divulgando, através das associações de surdos, a importância 
dos surdos terem um amplo conhecimento de sua Língua e passá-la a defendê-la. 
[...] Com a criação da FENEIS, ampliou-se o nosso trabalho de divulgação 
fortalecendo ainda mais o trabalho iniciado por mim, pelo Sr. Antônio Campos e 
pela Sra. Ana Regina (VALVERDE, 2000, p. 36). 

 

Vale destacar que nem todas as lideranças surdas concordaram com essa denominação. 

Foi o caso, por exemplo, de João Alves: 

 
[...] existiam grupos que pesquisavam o código linguístico dos surdos como língua 
natural e um desses grupos era o da Professora Lucinda da UFRJ, porque ela tinha 
estudado a língua de sinais Urubu-Kaapor, que era uma língua natural também. 
Então ela resolveu estudar também a língua de sinais, só que a expressão que ela 
usava era outra, era língua de sinais dos centros urbanos do Brasil, LSCB. Os surdos 
não gostaram dessa expressão e pediram para ela alterar, para usar Língua Brasileira 
de Sinais. Eu era a favor do uso de língua de sinais brasileira, porque eu acho que é a 
expressão mais adequada, porque me parece que na tradução é o padrão mundial: 
língua de sinais americana, língua de sinais boliviana, língua de sinais francesa e 
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assim por diante, só Brasil e Portugal, para variar, é que resolveram ficar diferentes: 
língua brasileira de sinais aqui e lá em Portugal ficou pior, língua gestual 
portuguesa. 

 

O que se evidencia nesses dois depoimentos acerca do processo de escolha do nome 

pelo qual os surdos passaram a identificar publicamente e para si mesmos a sua própria língua 

de sinais foi mais uma vez a forte presença dos intelectuais, especialmente dos linguistas da 

Libras, nas discussões internas e configurações discursivas do movimento social surdo. Mas 

nesse episódio, aparentemente de menor importância, também podemos observar que, por 

maior que fosse a influência dos acadêmicos e profissionais ouvintes, havia um espaço 

legítimo de autodeterminação do qual os ativistas surdos não abriram mão, cabendo a eles a 

definição dos elementos discursivos e das estratégias de ação que adotaram para justificar e 

alcançar os seus objetivos. 

Desse modo, esse documento de 1993, por se tratar de um texto chancelado e 

divulgado oficialmente pela Feneis, que, como vimos, era a principal organização do 

movimento social surdo, pode ser visto como o indício de uma guinada discursiva do 

movimento, mais precisamente o deflagrar de um processo que se desdobrou nos anos 

seguintes e teve como resultado o progressivo predomínio e a posterior cristalização entre os 

membros do movimento de uma dada configuração discursiva que afirmava a surdez como 

particularidade étnico-linguística, pressupunha o estatuto de língua da Libras como 

indiscutível e preconizava o bilinguismo como a única abordagem correta e verdadeira para a 

educação do surdo, a ser desenvolvida de modo mais apropriado em escolas bilíngues para 

surdos. Todos esses elementos já estavam colocados no documento de 1993 da Feneis – ainda 

que alguns deles de modo embrionário, como é o caso do bilinguismo –, sendo claramente 

enunciados nos títulos dos capítulos (FENEIS, 1993c, p. 4-29):  

 
I. OS SURDOS TÊM SUA CULTURA 

II. OS SURDOS TÊM SUA LÍNGUA 
III. OS SURDOS QUEREM ADQUIRIR A LIBRAS COMO PRIMEIRA 

LÍNGUA 
IV. POR UMA EDUCAÇÃO BILINGUE PARA OS SURDOS 

 

A concepção de cultura surda propalada no documento fundamentava-se em autores 

estrangeiros, sobretudo na obra da linguista surda norte-americana Carol Padden. Assim, o 

principal critério demarcado como requisito de pertencimento a essa cultura específica era o 

conhecimento e uso da língua de sinais pelos seus membros. Ademais, estes compartilhariam 
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entre si comportamentos e crenças comuns que os fazem culturalmente surdos. Nessa 

acepção, a pessoa pode ser surda do ponto de vista audiológico, mas não sê-lo do ponto de 

vista cultural, assim como a pessoa pode ser ouvinte do ponto de vista audiológico e ser 

culturalmente surda, caso utilize a língua de sinais e partilhe determinadas práticas 

comportamentais e o sistema simbólico e de crenças que compõem a denominada cultura 

surda. De acordo com o documento (FENEIS, 1993c, p. 7-8), os elementos que distinguem a 

cultura surda da ouvinte são: 

 

─ as pessoas surdas preferem um relacionamento mais íntimo com outra pessoa 
surda, suas piadas envolvem a problemática da incompreensão da surdez pelo 
ouvinte que geralmente é o “português” que não percebe bem, ou quer dar uma 
de esperto e se dá mal; 

─ seu teatro já começa a abordar questões de relacionamento, educação e visão de 
mundo própria do universo do Surdo; 

─ o Surdo, do seu silêncio, tem um modo próprio de olhar o mundo onde as 
pessoas são expressões faciais e corporais. Como fala com as mãos, evita usá-las 
desnecessariamente e quando as usam, possui uma agilidade e leveza que 
dificilmente um ouvinte poderá alcançar.  

 

Como se vê, os mais diversos elementos – desde o conteúdo das piadas até a destreza 

com as mãos – foram demarcados para justificar a ideia da existência de uma cultura surda. 

Esta, como evidenciam os dados pesquisados, se delineou mais nitidamente a partir dos 

aportes oferecidos por intelectuais que, como Lucinda Ferreira Brito, Eulalia Fernandes e 

Tanya Felipe, conviviam e desenvolviam pesquisas, atividades de ensino e ações de militância 

com ativistas surdos. Proporcionado por esses intelectuais – em muitos casos, importado da 

bibliografia internacional –, o conceito de cultura surda foi progressivamente adotado, 

veiculado e estabelecido como discurso hegemônico entre os membros do movimento social, 

constituindo-se assim como uma poderosa categoria nativa a ser mobilizada na reivindicação 

da oficialização da Libras.  

Convém frisar que esse conceito não ficou estanque tampouco imóvel. Na medida em 

que passou a ser apropriado e empregado como categoria nativa pelos membros do 

movimento, estes passaram a sobrepor e adicionar interpretações e significados a partir de sua 

própria realidade social. Nesse sentido, Assis Silva (2012, p. 31, grifos do autor) descobriu – 

no seu trabalho etnográfico realizado nos anos 2000 com religiosos, intelectuais e ativistas 

ligados à causa da Libras e dos direitos dos surdos – que esses atribuem aos surdos uma série 
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de características peculiares para marcar as diferenças destes com relação às pessoas ouvintes 

e, assim, inscrevê-los como produtores e produto do que nomeiam como cultura surda. Assim: 

 
[...] os surdos são usuários da libras; fazem um uso complexo e exacerbado da 
visualidade e da gestualidade; atrasam-se para os compromissos; gostam muito de 
bater papo, varando madrugadas; possuem grande acuidade visual, notável 
sensibilidade para vibração e olfato aguçado; possuem sexualidade exacerbada; são 
desconfiados quando o assunto é dinheiro; são sinceros e diretos, não usam meias 
palavras; campeonatos esportivos constituem práticas quase sagradas para eles; 
estão sempre de mochilas; são concretos (não abstratos); pensam por imagens e não 
por palavras; pensam de maneira dicotômica, sem realizar gradações; não dão 
carona; precisam aprender que a virgindade e a homossexualidade são tabus; quando 
se pisca a luz em recintos fechados são chamados à atenção; em restaurantes, 
colocam a garrafa PET no chão para não atrapalhar a conversa em sinais; possuem 
piadas específicas; possuem associações e calendários próprios; escrevem em 
português de modo particular, tendo um vocabulário restrito; usam tecnologias 
específicas, como campainha de luz, despertador com vibração, detector de choro de 
bebê; são endogâmicos, entre uma infinidade de outras marcações.  

 

Desse modo, percebemos que o rol de elementos caracterizadores da cultura surda 

ampliou-se e sofisticou-se com o passar do tempo. Para Assis Silva (2012), essas marcações 

são produzidas e percebidas pelos agentes em uma relação de comparação entre as categorias 

cultura surda e cultura ouvinte. Nessa operação, eventuais semelhanças são suprimidas e as 

diferenças, realçadas, de modo a justificar o discurso que engendra a categoria de cultura 

surda. Apesar de Assis Silva (2012, p. 32, grifos do autor) apontar as limitações e 

contradições pontuais das marcações escolhidas – “[...] elas nunca são plenamente aplicáveis 

às pessoas com surdez em geral e, em grande medida, muitas das características atribuídas aos 

surdos estão também presentes entre os denominados ouvintes [...]” –, ele bem observa que a 

crença por parte dos agentes na existência de diferenças culturais entre surdos e ouvintes é 

que “[...] garante a operacionalização e plausibilidade do discurso culturalista”. 

Importa destacar que, segundo Assis Silva (2012), o discurso acerca da cultura surda 

lastreou-se e legitimou-se historicamente na divulgação de produções científicas. O autor cita 

o livro Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos surdos (1998) 101, do neurologista britânico 

Oliver Sacks, como um dos livros mais influentes entre os intelectuais brasileiros, pois serviu 

de mediação ao contato de muitos destes com os estudos surdos norte-americanos, 

principalmente com a obra de Harlan Lane. Para Assis Silva (2012, p. 32), o livro de Sacks 

101 Como veremos no próximo capítulo, o livro de Sacks, publicado originalmente em 1989, foi o único citado, 
ainda que indiretamente, na justificação do projeto de lei que deu origem a lei de Libras.  
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oferece comprovações do estatuto linguístico das línguas de sinais, a versão canônica da 

história dos surdos e, sobretudo, uma narrativa permeada pelo “[...] par dicotômico 

surdo/ouvinte, implicando uma descontinuidade dada em termo de povo, língua e cultura”.  

Como referência bibliográfica essencial na afirmação da categoria cultura surda, Assis 

Silva (2012, p. 32) destaca ainda a obra do pesquisador argentino Carlos Skliar (1999a, 

1999b, 2005), considerando-o “[...] o maior fomentador do debate intelectual pedagógico em 

prol da desmedicalização da surdez no Brasil”. No inventário das obras que influenciaram 

esse processo, a predominância de autores estrangeiros aos poucos foi equilibrada pela 

produção de autores brasileiros (como SOUZA, 1998; MOURA, 2000) ou produzida no 

Brasil, como é caso de Skliar.  

 Essa ascensão da ideia de cultura surda explica o uso recorrente da categoria Surdos, 

escrita com inicial maiúscula, que passou a ocorrer frequentemente em documentos e 

publicações do movimento, especialmente os produzidos e/ou veiculados pela Feneis, como o 

jornal e, depois, a revista da organização. Idealizada por linguistas da língua de sinais para se 

referir exclusivamente às pessoas surdas usuárias de língua de sinais e vinculadas à 

Comunidade Surda e à Cultura Surda, categorias grafadas igualmente com inicial maiúscula, 

essa diferenciação terminológica serve ainda para distinguir os Surdos daquelas pessoas que, 

apesar da condição audiológica da surdez, não estavam inseridas na comunidade e na cultura 

surda, passando a ser referidas como deficientes auditivas (FENEIS, 1993c). 

Nota-se, desse modo, que o termo surdo, que já vinha sendo empregado pelo 

movimento desde fins dos anos 1980, foi fortalecido e consolidou-se como sendo a categoria 

correta para designar o sujeito que pertence ao grupo particular de pessoas que usa uma língua 

de sinais específica – a Libras – e que partilha uma história e uma cultura singulares – a 

cultura surda. Assim sendo, de acordo com Assis Silva (2012, p. 25-26, grifos do autor), os 

membros do movimento surdo refutam categorias outras, ainda vigentes nos dias atuais, para 

designar as pessoas com surdez:  

 
As categorias surdos-mudos e mudos são rejeitadas, pois argumenta-se que surdos 
não são mudos. Mudos seriam aqueles que possuem comprometimentos nas funções 
do aparelho fonador ou problemas de ordem neurológica impeditivos da fala. Ainda 
que muitas pessoas com surdez não falem, isso se dá devido à falta de estímulo 
auditivo e não por uma razão biológica que impeça a fala; pessoas com surdez não 
seriam rigorosamente mudas. A categoria deficientes auditivos também passa a ser 
rejeitada, porque está ligada à concepção médica da surdez, que ressalta a falta de 
audição como traço fundamental da pessoa.  
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Todavia, vale dizer que, apesar da quase unanimidade da categoria surdos entre os 

agentes da pesquisa de Assis Silva (2012), o autor observa a vigência da categoria deficiência 

auditiva tanto nas instâncias estatais voltadas às questões relacionadas às pessoas com 

deficiência em geral – no âmbito da Saúde e do Trabalho, entre outros – quanto no mercado 

do trabalho, na contratação de deficientes auditivos via lei de cotas. 

No documento da Feneis de 1993, a parte sobre a língua de sinais é a mais extensa 

(FENEIS, 1993c), manifestando primeiramente a preocupação em afirmar a língua de sinais 

como língua e não linguagem, uma vez que esta seria simplesmente uma capacidade de 

comunicação, enquanto a língua de sinais, assim como as línguas orais, seria “[...] um sistema 

de signos que se articulam a partir de regras fonológicas, morfossintáticas, semânticas e 

pragmáticas” (FENEIS, 1993c, p. 13). No restante do texto, desenvolve-se a tese central dessa 

parte do documento, que consiste basicamente em afirmar que: “[...] não se pode negar à 

LSCB o status de língua natural das Comunidades Surdas urbanas Brasileiras [...]” (FENEIS, 

1993c, p. 20). 

Para estabelecer e descrever o caráter linguístico da Libras, referida no documento 

também como LSCB, utilizam-se fartamente expressões da terminologia técnica e científica 

da linguística, evidenciando um discurso complexo e de difícil compreensão pelo público 

leigo. Desse modo, procura-se convencer o leitor que a Libras é comprovadamente uma 

língua, pois, entre outras características atestadas por diferentes pesquisadores, possui “[...] 

sinais arbitrários, icônicos e dêiticos [...] uma estrutura sublexical [...] um sistema cenemático, 

formado por elementos distintivos, e um sistema pleremático, formado por elementos de 

significação” (FENEIS, 1993c, p. 17-19).  

Considerando-se o histórico de desvalorização e negação do estatuto linguístico das 

línguas de sinais, pode-se interpretar o uso desse vocabulário hermético como sendo também 

uma forma de conferir maior legitimidade, autoridade e respeitabilidade científica aos 

argumentos apresentados. Nesse sentido, ainda que os destinatários do texto não entendessem 

muitas das expressões empregadas, era muito importante que eles se sentissem 

impressionados e persuadidos pelo discurso dos especialistas. Toda essa bem urdida 

explanação sobre cultura surda e língua de sinais prepara o caminho para a apresentação, na 

parte seguinte do documento, da conceituação dos surdos como uma minoria linguística, o 

que, por sua vez, fundamentava a proposição de uma educação bilíngue (FENEIS, 1993c).  
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A ideia básica defendida é a de que os surdos “[...] são minoria linguística por se 

organizarem em associações onde o fator principal de agregação é a utilização de uma língua 

gestual-visual por quase todos os associados” (FENEIS, 1993c, p. 21). Esse aspecto 

adicionava à reivindicação de direitos dos surdos uma nova e importante dimensão: o 

princípio do direito à igualdade linguística, ou seja, os surdos tinham o direito a serem 

tratados linguisticamente em condições de igualdade com os ouvintes.  

Desde os anos 1980, como observado anteriormente, a luta do movimento social surdo 

brasileiro por direitos baseava-se essencialmente no princípio da igualdade de oportunidades 

com o objetivo de extinguir ou no mínimo mitigar o peso das desigualdades econômicas, 

sociais e políticas entre as pessoas com deficiência e as demais. Logo, a reivindicação por 

intérpretes nas repartições públicas ou por professores que utilizassem a Libras no ensino dos 

surdos fundamentavam-se no acesso à comunicação e à informação, entendidos como 

elementos essenciais à conscientização e usufruto dos direitos individuais e coletivos 

previstos na CF/1988. Portanto, a oficialização da Libras era reclamada como uma condição 

para o exercício da cidadania, porque era vista como meio de garantir intérpretes, instrutores e 

professores dessa língua para que assim os surdos pudessem utilizá-la nas diversas esferas da 

sua vida social.  

Ora, isso tudo continuava sendo considerado importante, mas não era mais suficiente 

na perspectiva do direito linguístico aberta por esse documento da Feneis de 1993. Nessa, os 

surdos precisariam ser reconhecidos e tratados como uma minoria linguística, produto e 

produtora de uma cultura específica, o que implicava assegurar a eles, como indivíduos 

bilíngues, o direito de preservar, defender, usar e adquirir a sua língua materna, mesmo esta 

não sendo a língua majoritária do país onde residissem.  

É por isso que, de acordo com o documento da Feneis de 1993, a luta dos surdos por 

direitos linguísticos e de cidadania passava por uma mudança na política educacional para a 

implantação da educação bilíngue para os surdos, na medida em que esta “[...] não privilegia 

uma língua, mas intenta dar condições à criança surda de poder utilizar bem duas línguas de 

modalidades diferentes [...]” (FENEIS, 1993c, p. 29). Ressalta-se, contudo, que a formulação 

de bilinguismo apresentada pela autora ainda encontrava-se profundamente marcada por 

vieses do modelo médico da surdez, os quais coexistiam com os pressupostos culturalistas. 

Assim, os tipos de bilinguismo variavam conforme a ascendência e a condição audiológica do 

educando surdo: 
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[...] uma criança surda de pais surdos poderá ter a LSCB como L1 e aprenderá a LP 
[Língua Portuguesa] como L2; já para crianças surdas de pais ouvintes, os exames 
audiológicos e de proficiência linguística é que irão mostrar qual a melhor 
metodologia de ensino de língua, pois, se o grau de surdez for acima de 55dB, a 
LSCB deverá ser ensinada como L1 e a PL como L2, porque seria muito difícil o 
aprendizado de uma língua oral-auditiva sem nenhum feed-back; aprendendo a 
LSCB como L1, seus conhecimentos linguísticos poderão ser transferidos para o 
aprendizado de uma L2. Para as crianças que possuem surdez leve ou moderada, ou 
seja, abaixo de 55dB, a LSCB poderá ser ensinada como L2, pois os restos auditivos 
destas crianças darão o feed-back necessário para o aprendizado da LP como L1. 
(FENEIS, 1993c, p. 29). 

 

Em que pesem os vieses apontados, esse documento da Feneis de 1993, a própria 

experiência e produção do GP Libras dessa organização assinalavam os primeiros indícios de 

uma reorientação de sua ideologia, também perceptível em outras fontes escritas pesquisadas, 

pela qual a Feneis deixou gradativa e progressivamente a posição em favor da comunicação 

total e passou a assumir a defesa do bilinguismo, dentro da perspectiva da afirmação da 

surdez como particularidade étnico-linguística. Assim, como bem esclarece Assis Silva (2012, 

p. 195), “[...] atualmente, o discurso da Feneis está em grande parte conformado por um 

discurso pró-educação bilíngue”. 

As diversas evidências da intensa e profícua aproximação entre intelectuais e surdos, 

no contexto de desenvolvimento do movimento social surdo, foram corroboradas pela 

entrevista que realizamos com a fonoaudióloga Ana Claudia Balieiro Lodi. Ela testemunhou 

esses processo no início da década de 1990, em São Paulo, e seu depoimento elucida aspectos 

de uma interação mediada originalmente pelo aprendizado da Libras para fins de pesquisa 

acadêmica relacionadas justamente ao bilinguismo.  

Ana Claudia Balieiro Lodi explica que o desenvolvimento de pesquisas sobre os 

fundamentos e a implantação do bilinguismo na educação e no atendimento fonoaudiológico 

com o surdo dependia da comunicação em Libras com sujeitos surdos. Por isso, os 

pesquisadores envolvidos nesses projetos dedicaram-se a aprender essa língua, recorrendo a 

professores surdos, como o ativista Ricardo Quiotaca Nakasato, que participara da Copadis 

nos anos 1980. Complementando esse raciocínio, ela diz: 

 
A gente aprendia Libras. Eu lembro que comecei a aprender Libras em 90. Em 90! 
Fiz um curso que eu não gostei, porque era mais comunicação total do que outra 
coisa. Então fui para a comunidade surda; tive aula com o Ricardo Nakasato. Quer 
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dizer, houve um movimento nosso de aprender essa língua e essa aproximação com 
eles.102 

 

Para além dessas interações que tinham um caráter mais pragmático, Ana Lodi refere-

se a um espaço informal de interação, entre surdos e intelectuais ouvintes, cedido pela Divisão 

de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (Derdic) da PUC-SP.  

 
Eu entrei no mestrado na PUC em 1992. A Cecília [Moura]103 fazia o doutorado dela 
[...]. A gente ia aos domingos para a Derdic, onde a comunidade surda se reunia à 
noite para tentar entender a Libras. A Derdic cedia um espaço, aos domingos, para a 
comunidade surda se reunir. Não era uma reunião científica. Era um espaço para os 
surdos, familiares, crianças, passarem o dia inteiro conversando. Dentre as 
discussões, também tinha as discussões políticas. Daí, a gente foi se aproximando da 
comunidade. Esse é um momento, no início da década de 90, em que a coisa toda 
está fervilhando. 

 

Como se nota, espaços como esse funcionam como latência do movimento social 

surdo, no sentido definido por Melucci (1996), pois os seus participantes tanto elaboravam 

significados e quadros interpretativos alternativos aos hegemônicos na sociedade quanto já 

vivenciavam um novo modelo cultural, baseado nesses quadros, e, no caso específico dos 

surdos, incluía, entre outros aspectos, a valorização do uso da Libras e a afirmação do seu 

caráter linguístico. Assim sendo, os surdos presentes nesses espaços já experimentavam 

padrões culturais que, nessa época, ainda eram vistos como alternativos e que os ativistas 

surdos esperavam um dia poder contrapor aos padrões dominantes, de desprestígio e 

subalternização dessa língua.  

Essa construção cultural pelos surdos, subsidiada e por vezes fomentada por 

intelectuais ouvintes, foi extremamente relevante para o desenvolvimento do que, no plano 

analítico, categorizamos como movimento social surdo. Ana Lodi explica que, no momento 

em que esses encontros estavam acontecendo, no início da década de 1990, a questão dos 

movimentos de reconhecimento das línguas de sinais e da educação bilíngue encontrava-se 

“fervilhando”: “Esse movimento era forte nos Estados Unidos, mas era ainda mais forte no 

102  Entrevista concedida ao autor. São Paulo, 23 e 24 ago. 2011. Neste trabalho, todas as demais citações de Ana 
Claudia Balieiro Lodi, identificada a partir de agora como Ana Lodi, referem-se a esta entrevista. 
103 A entrevistada refere-se a Maria Cecília de Moura, fonoaudióloga, doutora em Psicologia Social e professora 
da PUC-SP. Sua tese de doutorado deu origem ao livro O Surdo: caminhos para uma nova identidade (MOURA, 
2000). 
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norte da Europa, nos países nórdicos. E a gente estava pesquisando, buscando bibliografia, 

tendo contato com esses trabalhos do exterior, trazendo essas referências para o Brasil”.  

Assim, informações e conhecimentos descobertos por intelectuais nas suas próprias 

pesquisas e participação em congressos nacionais e internacionais eram replicados e 

disponibilizados aos militantes surdos do movimento. Isso possibilitava a eles o acesso a 

ideias, experiências e conhecimentos essenciais e estratégicos referentes ao bilinguismo, à 

língua de sinais, à identidade surda e à cultura surda. Esse conjunto de informações era muitas 

vezes oferecido em Libras, por meio de traduções improvisadas pelos próprios pesquisadores 

ou intérpretes engajados nas pesquisas por eles desenvolvidas.  

Essa circulação e aquisição informal de conhecimentos, inclusive disponibilizados em 

Libras, foi um componente importante do processo interacionista de produção, pelos ativistas 

surdos, de uma identidade coletiva, isto é, uma definição produzida e compartilhada nas 

relações entre os membros do movimento que orienta as ações coletivas e as relações com o 

campo de oportunidades em que estas se desenvolvem (MELUCCI, 1996). Para o autor: “[...] 

os atores coletivos são capazes de se autoidentificarem quando eles aprendem a distinguir 

entre si mesmos e o ambiente [...]” (MELUCCI, 1996, p. 73, tradução nossa). Nesse sentido, 

podemos dizer que o movimento surdo, com o aporte de recursos da sua interação com 

intelectuais, forjou uma identidade coletiva com base em: 

 
[...] um conjunto de crenças, símbolos, valores e significados relacionados ao 
sentimento de pertencimento a um grupo social diferenciado, com a imagem que 
seus membros têm de si mesmos e com novas atribuições, socialmente construídas, 
de significado para a vida cotidiana (CHIHU AMPARÁN; LÓPEZ GALLEGOS, 
2007, p. 141, tradução nossa). 

 

Vale destacar que os recursos disponibilizados nas interações entre surdos e 

intelectuais não se restringiram aos atores sociais diretamente abrangidos na dinâmica da 

interação primária entre intelectuais e ativistas surdos. Esses eram disseminados por meios 

diversos nos espaços da latência do movimento social surdo, como conta Ana Lodi na sua 

entrevista:  

 
Essas discussões não ficavam nas universidades, porque esses surdos voltavam para 
as associações, para a Feneis. Daí, eles voltavam para a academia. A gente dizia: 
“Vamos conversar!”; “Eu tenho um texto, eu interpreto para você”; “Vamos discutir 
tal coisa?” [...] Você tem alguns pesquisadores que trazem o surdo nesta parceria. 
Quando a FENEIS abre, em 1997, você tem todo o apoio desses profissionais que já 
estavam nessa área [...].  
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O foco da nossa pesquisa concentrou-se nos processos desenvolvidos principalmente 

no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, onde surgiram núcleos pioneiros do movimento social 

surdo nos anos 1980-1990. Ainda que esse eixo do Sudeste, incluindo Belo Horizonte, tenha 

conservado o seu dinamismo e ascendência, cidades da região Sul, como Porto Alegre, 

passaram a adquirir maior relevo nos rumos do movimento a partir, sobretudo, da segunda 

metade da década de 1990, passando a integrar as redes de relações sociais e os cenários 

característicos do ativismo surdo à medida que o movimento foi crescendo. Nesse sentido, 

Thoma e Klein (2010, p. 110) assinalam bem que nesse momento histórico: 

 
Os surdos gaúchos, em parceria com pesquisadores da área da Educação de Surdos, 
mobilizaram-se e engajaram-se nas lutas que, naquele momento, privilegiavam a 
necessidade de reconhecimento da língua de sinais como primeira língua dos surdos. 
Várias mobilizações, como passeatas, atos públicos em parlamentos e nas ruas, 
articuladas por associações e escolas de surdos marcavam os calendários das escolas 
e entidades representativas de surdos, familiares e educadores. A oficialização da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), primeiramente em alguns municípios e Estados, 
serviu de estratégia para o fortalecimento do movimento surdo no sentido de chegar 
ao Congresso Nacional, no ano de 2002, para a promulgação da Lei de Oficialização 
da Libras em todo o território nacional. 

 

Grande parte dessa mobilização observada pelas autoras deveu-se à instalação, em 

1996, de um escritório regional da Feneis na cidade de Porto Alegre, onde, ao mesmo tempo, 

foi criado, na UFRGS, o Núcleo de Pesquisas em Políticas Educacionais para Surdos 

(Nuppes), cujo objetivo precípuo era, segundo as autoras, “[...] potencializar pesquisas no 

campo da Educação de Surdos, tendo como característica predominante a articulação entre 

pesquisadores/universidade e os movimentos surdos” (THOMA; KLEIN, 2010, p. 111). O 

Nuppes, posteriormente reestruturado como Grupo Interinstitucional de Pesquisa em 

Educação de Surdos (Gipes), funcionou como verdadeiro e efetivo polo irradiador da 

perspectiva teórica que os seus pesquisadores nomearam como Estudos Surdos, os quais, 

segundo Carlos Skliar (2005, p. 5), o seu principal idealizador, consistem em:  

 
[...] um programa de pesquisa em educação, onde as identidades, as línguas, os 
projetos educacionais, a história, a arte, as comunidades e as culturas surdas são 
focalizadas e entendidas a partir da diferença, a partir do seu reconhecimento 
político.  

 

Os estudos surdos expandiram-se de modo significativo nos anos 1990 e 2000, 

embasando o profícuo trabalho do Grupo de Estudos Surdos (GES) da Universidade Federal 
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de Santa Catarina (UFSC) e do Núcleo de Ensino e Pesquisas em Educação de Surdos 

(Nepes) do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).104  

Tendo em vista o contexto da década de 1990, a trajetória do Nepes ilustra muito bem 

as potencialidades da relação entre ativistas do movimento social surdo, professores e 

pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior, como o IFSC, a UFSC e a 

Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), no processo de construção, reivindicação 

e proposição de políticas públicas, projetos e instituições de educação bilíngue para surdos 

(MARTINS, 2005; MACHADO, 2009).  

Professores e pesquisadores desse núcleo de pesquisa participavam ativamente de uma 

rede de relações sociais que reunira, desde 1997, grupos de ativistas surdos da Sociedade dos 

Surdos de São José (SSSJ) e da Associação de Surdos da Grande Florianópolis (ASGF), 

assim como pais de surdos, professores de surdos e intérpretes de Libras no Fórum de Defesa 

dos Direitos dos Surdos (FDDS), na cidade de São José, na Grande Florianópolis, no estado 

de Santa Catarina (MARTINS, 2005).  

A atuação do FDDS intensificou-se justamente a partir de 1999, contando com o apoio 

dos pesquisadores do Nepes, que carregavam a bagagem cultural dos estudos surdos. A 

primeira bandeira levantada pelo FDDS foi a oficialização da Libras, tanto em nível estadual 

quanto federal. Esse pleito era justificado já com base essencialmente em argumentos 

linguísticos e culturalistas, tendo se desdobrado em diversas ações coletivas dos ativistas 

surdos, tais como a campanha Vote Libras, que resultou em abaixo-assinado enviado ao 

Congresso Nacional, manifestando o apoio dos catarinenses à aprovação da Lei de Libras. 

Nossa pesquisa evidenciou que, periodicamente, ativistas surdos que integravam as 

redes de relacionamentos derivadas dessa miríade de experiências, onde interagiram uns com 

os outros e com os intelectuais ligados ao movimento, convergiam para eventos científicos 

diversos, tais como congressos, seminários, simpósios, realizados em diferentes cidades 

brasileiras. Essas ocasiões aos poucos se tornaram importantes pontos de encontro e 

articulação dos membros do movimento social surdo, passando a funcionar como polos de 

latência e/ou visibilidade do movimento social surdo (MELUCCI, 1996). Desse modo, 

104 Vale observar que, por meio da atuação, sobretudo, dos professores e estudantes de pós-graduação da UDESC 
e da UFSC – muitos deles acadêmicos surdos –, o estado de Santa Catarina, aos poucos, vem se consolidando 
como o principal centro de produção científica sobre a linguística e o ensino-aprendizagem da Libras, além dos 
aspectos culturais e sociais da surdez. 
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conformavam-se na práxis dos atores sociais envolvidos como verdadeiros espaços de 

produção, circulação e afirmação dos seus quadros interpretativos, cada vez mais baseados na 

configuração discursiva da surdez como particularidade étnico-linguística.  

Esses eventos reuniam intelectuais e ativistas surdos brasileiros e colocavam-nos em 

contato com seus pares da América Latina, Europa e Estados Unidos. Em uma linha 

cronológica, o primeiro evento referenciado na documentação escrita foi o Simpósio 

Internacional de Língua de Sinais e Educação do Surdo, realizado em maio de 1993, no 

Memorial da América Latina, em São Paulo. Entre os organizadores do evento constavam as 

fonoaudiólogas Ana Lodi e Maria Cecília Moura. 

Promovido pela Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, o simpósio objetivou: 

 
[...] discutir e trazer ao conhecimento de surdos, pais de surdos, professores, 
pedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, médicos, enfim todos os profissionais, ou 
não, que estão preocupados ou vivem os problemas da educação do surdo, as mais 
recentes pesquisas nesta difícil área (MOURA; LODI; PEREIRA, 1993, não 
paginado). 

 

Nota-se que os sujeitos surdos, ao lado de pais e profissionais da área da surdez, foram 

devidamente arrolados como público-alvo. O evento inseriu-se na temática da educação 

bilíngue para surdos e propiciou o intercâmbio com pesquisadores estrangeiros: 

 
Foram convidados pesquisadores do Brasil e do exterior, que estão trabalhando em 
pesquisas sobre língua de sinais e na implantação do Bilinguísmo. O objetivo maior 
era fazer com que as pessoas, interessadas e principalmente preocupadas com o 
rendimento atualmente conseguido pelos surdos, pudessem ter acesso a estes 
trabalhos, que refletem a preocupação em fornecer ao surdo todas as condições para 
o seu pleno desenvolvimento (MOURA; LODI; PEREIRA, 1993, não paginado). 

 

Como esperado, a cidade do Rio de Janeiro concentrava a maioria dos eventos. Em 

uma retrospectiva desses, Monteiro (2006) se refere primeiro ao II Congresso Latino-

Americano de Bilinguismo: Língua de Sinais/Língua Oral, ocorrido em setembro de 1993, na 

UFRJ, como um importante acontecimento para o movimento social surdo. Essa cronologia é 

corroborada pela documentação escrita, que registra a participação de dirigentes da Feneis e 

outros ativistas surdos nesse congresso (FENEIS, 1993a). Por sua vez, Ferreira Brito (2003) 

enfatiza a relevância de outro evento científico que ocorreu dois anos depois, em 1995, na 

mesma universidade: o I Seminário Latino-Americano de Linguagem e Surdez, realizado por 

iniciativa conjunta do Laboratório de Linguagem e Surdez, da UFRJ, que ela coordenava, e do 
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Grupo de Trabalho Linguagem e Surdez, da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Letras e Linguística (Anpoll). 

Os participantes desse seminário – pesquisadores e especialistas surdos e ouvintes do 

Brasil, Argentina e Chile –, após discussões que versaram principalmente sobre o papel das 

línguas de sinais na educação e integração social dos surdos, redigiram um texto coletivo 

intitulado Documento em prol do reconhecimento do status linguístico das línguas de sinais e 

de sua inclusão na educação especial de surdos (UFRJ, 1995 apud FERREIRA BRITO, 

2003, p. 44-58). 

O teor desse documento exprimiu bem o sentido de mobilização política em prol dos 

direitos linguísticos dos surdos que os participantes haviam conferido ao seminário. Segundo 

os seus redatores, o documento objetivava: “[...] oferecer subsídios ao Ministério da Educação 

e Desporto, às universidades brasileiras e aos sistemas de ensino federais, para a elaboração 

de propostas de implementação da educação bilíngüe na América Latina” (UFRJ, 1995 apud 

FERREIRA BRITO, 2003, p. 45). Propugnava-se, para reverter o quadro de fracasso da 

educação especial dos surdos denunciado pelos simposiastas, a premência de “[...] formular 

um projeto de educação especial para surdos que contemple obrigatoriamente a proposta 

educacional bilíngue, uma revisão curricular e o melhor ambiente escolar para a efetivação da 

aprendizagem” (UFRJ, 1995 apud FERREIRA BRITO, 2003, p. 46-47). 

Foi nessa direção que se consignou no documento a defesa de que o Estado brasileiro 

reconhecesse e assegurasse efetivamente o direito linguístico dos surdos à aquisição da 

Libras, descrita como a língua materna e natural desses, avalizando mecanismos institucionais 

para que isso ocorresse mesmo para os filhos surdos de pais ouvintes. Assim: 

 
Levando-se em conta que a língua de sinais é a única modalidade de língua que 
realmente pode acionar o mecanismo da faculdade de linguagem da pessoa surda, 
propõe-se que ela seja garantida como língua materna para os surdos [...] A proposta 
é que as autoridades e os especialistas garantam um ambiente linguístico favorável à 
aquisição da língua de sinais do seu país. Não podendo estas crianças receberem os 
dados linguísticos dessa língua através de seus pais e familiares, que elas sejam 
circundadas por pessoas surdas em creches ou em ambientes similares (UFRJ, 1995 
apud FERREIRA BRITO, 2003, p. 47-49). 

 

Esse tipo de evento científico onde se combinava ativismo político e pesquisa 

científica não se restringia ao território nacional. Ana Lodi recordou-se, no seu depoimento, 

da realização do I Congresso Ibero-Americano de Educação Bilíngue para Surdos, em 1998, 

em Lisboa. Segundo ela: 
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Nesse congresso, os surdos começam a se comunicar; vão ter contato com surdos de 
outros lugares, com as questões europeias, muito intérpretes vão aparecendo. Era 
uma profissão até então inexistente, mas que vai aparecendo com a questão da 
legitimação da Libras.  

 

Aliás, vale ainda destacar nessa recordação a relevância dos intérpretes para viabilizar, 

nesses encontros, a interação entre os participantes surdos e os acadêmicos ouvintes que não 

falavam ou não eram fluentes em Libras. Os congressos tornavam-se assim um dos cenários 

privilegiados para o importante trabalho dos intérpretes.  

Mas o evento que com toda a razão mereceu mais destaque no relato histórico de 

Monteiro (2006) foi o V Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngue para Surdos, 

organizado pelo Nuppes na UFRGS, de 20 a 24 de abril de 1999, em parceria com a Feneis-

RS e com o apoio financeiro da Corde. Esse congresso ainda hoje é considerado por muitos 

ativistas surdos e intelectuais como sendo uma peça fundamental da campanha pela 

oficialização da Libras que culminou na aprovação da lei de Libras (THOMA; KLEIN, 2010). 

A realização desse congresso, antes de tudo, comprova mais uma vez a confluência 

entre intelectuais, ativistas do movimento social surdo e agentes públicos. Corroborada pela 

análise dos dados pesquisados, essa aliança de interesses viabilizava e potencializava ações 

coletivas para a afirmação e difusão da configuração discursiva da surdez como 

particularidade étnico-linguística. Desse modo, esse discurso continuamente reiterado e 

performatizado pelos participantes desses encontros tornava-se cada vez mais hegemônico 

entre os membros do movimento, na academia e perante os representantes de órgãos estatais 

no campo dos direitos humanos das minorias sociais e da educação. Afinal, o indivíduo surdo 

que se manifestava e sobre quem se falava era essencialmente o surdo usuário da língua de 

sinais, que se via e era visto como membro de uma cultura surda, possuidor de uma identidade 

surda, vítima do oralismo, sujeito de direitos linguísticos. 

Um dos motivos que fez com que esse congresso tenha sido considerado tão 

significativo já na sua época foi o fato de ele ter incluído um pré-congresso que se constituiu 

como verdadeiro marco de autodeterminação dos surdos. Segundo Thoma e Klein (2010), um 

conjunto de ativistas e intelectuais surdos decidiu organizar nos dois primeiros dias do 

congresso, 20 e 21 de abril, um pré-congresso exclusivo para os participantes surdos.  

O objetivo era possibilitar que os próprios surdos debatessem e deliberassem sobre as 

questões consideradas mais relevantes e prementes para a garantia dos seus direitos, visando a 

melhorar sua vida nos aspectos relacionados à oficialização da língua de sinais, à educação 
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especial e à afirmação da identidade surda e da cultura surda. As autoras informam que as 

“[...] atas e os relatos dos participantes registraram a presença de aproximadamente 300 

surdos, de diferentes regiões do Brasil, da América Latina, da América do Norte e da Europa” 

(THOMA; KLEIN, 2010, p. 111).  

Nesse pré-congresso, organizado e comandado pelos participantes surdos, ligados 

principalmente ao Nuppes e à Feneis-RS, estes resolveram que apenas eles teriam o direito de 

se manifestar e se posicionar sobre as questões debatidas. Isso para, acima de tudo, assegurar 

a autonomia e o protagonismo das suas próprias decisões. Segundo Klein e Formozo (2008, p. 

1): “O motivo de tal encontro preliminar foi a manifestação de vários surdos em relação à 

prevalência de palestrantes e congressistas ouvintes que acabavam conduzindo as discussões 

dos eventos de educação de surdos”.  

Desse modo, os surdos experimentaram serem eles próprios os formuladores das 

proposições que julgavam as mais apropriadas para as suas vidas. Esse processo foi 

extremamente significativo do ponto de vista da afirmação de uma dada identidade surda em 

relação ao ouvinte. Como explica Melucci (1996, 2004), a identidade define-se a partir da 

capacidade de o sujeito produzir e manter uma autoidentificação que o distingue dos outros, 

sendo por estes reconhecida, dentro de um sistema de relações. Assim: “O indivíduo consegue 

identificar-se quando se torna distinto do ambiente [...] A identidade define, portanto, nossa 

capacidade de falar e de agir, diferenciando-nos dos outros e permanecendo nós mesmos” 

(MELUCCI, 2004, p. 45). Para o autor, essa busca pela afirmação de uma dada identidade, 

“[...] de nos reconhecermos e sermos reconhecidos como sujeitos de nossa ação” (MELUCCI, 

2004, p. 49), é um componente poderoso na arregimentação e manutenção de adesões às redes 

de relações que constituem o movimento social.  De tal modo: 

 
[...] a participação em ações de mobilização coletiva e em movimentos sociais, o 
engajamento em atividades de inovação cultural e ações voluntárias de cunho 
altruísta assentam seus alicerces sobre a necessidade de identidade e contribuem 
para respondê-la (MELUCCI, 2004, p. 49). 

 

As múltiplas dimensões da experiência proporcionada por esse pré-congresso, em que 

se cruzam aspectos culturais, identitários e de militância política, emergem das narrativas dos 

ativistas surdos que apresentam informações e reflexões sobre o significado do que, 

nostalgicamente, veem como tendo sido “[...] realmente um ato admirável [...]” (MACHADO, 

2009, p. 128). É assim que se desvela o ponto de vista dos participantes, como a uma ativista 
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surda105, membro da Feneis-RS, entrevistada pela pesquisadora surda Gisele Rangel (2004, p. 

93-95): 

 
O Congresso de Bilinguismo de 99, que saudade! Este foi um momento como uma 
cicatriz onde dentro dele se vê aventura, sofrimento, pedidos de ajuda, se aprendeu 
muito aqui. Aprendeu-se a conversar, em língua de sinais, com novas pessoas, 
perguntando-se qual era o problema que precisava ser resolvido naquele momento. 
Depois de acabado, senti falta, deu uma saudade... Foi uma trabalheira, mas ficou a 
saudade [...]. Vieram convidados dos Estados Unidos, Europa: da Espanha. [...] 
Também vieram surdos da Inglaterra, Venezuela [...]. 

 

Esse trecho do depoimento coletado por Rangel (2004) mostra o intercâmbio de 

informações e experiências dos ativistas surdos brasileiros com os seus congêneres de outros 

países, um aspecto sempre destacado nas publicações do movimento, como se nota na 

cobertura que era realizada pelo jornal e, depois, pela revista da Feneis da participação de 

lideranças e membros da organização em congressos e outros eventos internacionais. Essa 

troca possibilitava comparar, nos diferentes países, o grau de reconhecimento das línguas de 

sinais e de efetivação de outros direitos dos surdos. Países nos quais as línguas de sinais já 

haviam sido reconhecidas oficialmente eram citados como exemplos e inspiração para as 

reivindicações dos ativistas brasileiros. 

Em outro trecho do depoimento coletado por Rangel (2004), evidenciam-se os 

recursos motivacionais e formativos que tais eventos proporcionavam sobretudo aos surdos 

das cidades do interior, que tinham bem menos acesso aos espaços de latência característicos 

do movimento social surdo, os quais eram normalmente propiciados pelas associações de 

surdos mais bem estruturadas e pelas conexões dos seus membros com as atividades de 

pesquisa, ensino e extensão desenvolvidas por professores e pesquisadores universitários nas 

grandes cidades. Desse modo, foi a partir desse congresso que, na opinião da entrevistada: 

 
Começou-se a acreditar que o surdo era capaz [...] Antes não era assim, depois deste 
congresso é que começou a desenvolver uma política mais profunda em relação à 
surdez. [...] Alguns surdos me disseram que até assistirem o congresso não sabiam 
das capacidades dos surdos, voltaram para suas cidades pequenas, lutaram e 
conseguiram multiplicar os conhecimentos. Penso que talvez no congresso começou 
o momento de mudança das universidades, tinham  surdos aqui e ali nas faculdades 
e os espaços se abriram (RANGEL, 2004, p. 93-95): 

 

105 Rangel (2004) preferiu manter o anonimato da referida militante. 

 

 

–––––––––––––– 
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Frisa-se ainda que, nesse cenário inusitado, em que os surdos dominam os 

encaminhamentos relativos às suas próprias vidas, as pessoas ouvintes eram admitidas apenas 

para papeis coadjuvantes. Assim: 

 
A participação de ouvintes interessados (profissionais e familiares) durante o pré-
congresso ficou restrita à assistência (intérpretes de língua de sinais atuaram como 
relatores do debate) e à observação: pretendeu-se, assim, garantir a autonomia do 
debate a partir de uma perspectiva surda, o que, segundo os organizadores do evento 
[educadores e ativistas surdos], era necessário para marcar uma posição política. 
(THOMA; KLEIN, 2010, p. 111). 

 

Foi nesse ambiente sociocultural completamente novo que os participantes do pré-

congresso de 1999 elaboraram o documento intitulado A educação que nós surdos queremos 

(FENEIS, 1999b) que pode ser lido com um verdadeiro manifesto do movimento social surdo. 

A voz enunciativa do texto é a comunidade surda brasileira, uma categoria política que, de 

acordo com Assis Silva (2012, p. 183, grifos do autor), é utilizada “[...] nas ocasiões em que 

ativistas políticos, por meio dela, falam de maneira legítima em nome de uma coletividade 

formada por sujeitos de direitos, a comunidade surda brasileira.  

As posições defendidas em nome da comunidade surda brasileira foram dispostas em 

147 pontos organizados a partir de três eixos temáticos: (a) políticas e práticas educacionais 

para surdos; (b) comunidade, cultura e identidade e (c) formação do profissional surdo. Em 

termos gerais, reivindicava-se que a educação dos surdos fosse desenvolvida com base na 

implantação de propostas bilíngues que considerassem as diferenças linguísticas, culturais e 

identitárias dos surdos, garantindo a eles o direito ao ensino-aprendizagem em Libras nas 

escolas especiais para surdos ou nas classes exclusivas de surdos nas escolas regulares. A luta 

pelo reconhecimento da Libras foi explicitada no ponto 57: “Oficializar a língua de sinais nos 

municípios, estados e a nível federal” (FENEIS, 1999b, p. 8).  

A ação coletiva de discutir e produzir de forma autônoma um documento-manifesto 

pode ser vista em si mesma como um importante ato político. Esse processo culminou na 

decisão dos ativistas surdos e ouvintes de organizar uma demonstração pública para entregar o 

documento às autoridades. Desse modo, os militantes do movimento social surdo esperavam 

atribuir um valor simbólico ainda maior a esse documento-manifesto, além de divulgá-lo à 

sociedade civil e aos meios de comunicação.  
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A estratégia escolhida foi realizar uma passeata no último dia do congresso, 24 de 

abril de 1999. A arregimentação de participantes incluiu a conclamação dos congressistas 

surdos e ouvintes. Conforme Thoma e Klein (2010, p. 112): 
 

[...] aproximadamente 1.500 inscritos, entre os quais os 300 surdos participantes do 
pré-congresso, tomaram as ruas centrais da cidade de Porto Alegre/RS para uma 
passeata, que deu visibilidade ao movimento surdo. Nesse ato, que se encerrou em 
frente ao Parlamento e ao Palácio do Governo Estadual, o Documento [A educação 
que nós surdos queremos] foi entregue às autoridades locais (Governador, Secretária 
de Educação do Estado e representantes da Assembleia Legislativa).  

 

Rangel (2004) entrevistou participantes surdos do pré-congresso que se engajaram 

nessa manifestação. Um jovem ativista surdo assim recordou-se desse acontecimento:  
 

Teve também uma passeata, nessa eu participei [...] A passeata era pela oficialização 
da LIBRAS. Foi, na minha opinião, uma grande união, onde mostramos que somos 
brasileiros. Muitos surdos só assistiam. Estes foram convidados a participar. 
Aceitaram. Fomos até a frente do palácio do governo. Encontramos o então 
governador do estado: Olívio Dutra. Uma comissão (eu estava nela) entrou no 
palácio e encontramos o governador e entregamos a proposta da oficialização da 
LIBRAS. Aconteceu algo engraçado: alguém deu a camiseta com escrita surda. 
Olívio vestiu a camiseta, mas ficou apertada, pois este vestiu acima do terno. Alguns 
surdos tentaram ajudar o governador. Também demos uma luva branca e ele usou. 
Fomos para a sacada. Muitos surdos estavam na rua. Olívio admirou os surdos que 
também ficaram admirados. Foi muito legal (RANGEL, 2004, p. 90). 

 

Fotografia 3 – Passeata do movimento social surdo no centro de Porto Alegre, 24 abr. 1999. 
 

 
 
Fonte: Rangel (2004, p. 73). 
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O documento A educação que nós surdos queremos (FENEIS, 1999b) foi 

posteriormente encaminhado pelas lideranças surdas da Feneis para as associações e entidades 

filiadas, diversas autoridades e aos agentes públicos das instâncias governamentais 

responsáveis pela formulação e implantação de políticas públicas para a educação e a garantia 

de direitos das pessoas com deficiência. Esse documento, o modo como ele foi elaborado, o 

seu conteúdo, a forma de divulgação são evidências de um movimento social surdo mais 

estruturado, com uma identidade coletiva e quadros interpretativos mais consolidados entre os 

seus membros com base no discurso da surdez como particularidade étnico-linguística.  

 

 

4.4 ESTRATÉGIAS DE AÇÃO COLETIVA DO MOVIMENTO SOCIAL SURDO  
 

 

A contínua estruturação do movimento social surdo brasileiro baseou-se na ampliação 

das redes de relações sociais entre os seus membros, as quais passaram a incluir, na latência, 

novos espaços de interação, como os grupos de pesquisa, os eventos científico-políticos e os 

seus desdobramentos. As diversas e por vezes intensas interações dos ativistas surdos com 

intelectuais, muitos dos quais aderentes ao movimento, forneceram recursos importantes para 

a elaboração, pelos seus membros, dos seus quadros interpretativos e produções culturais, 

cada vez mais fundamentados na configuração discursiva da surdez como particularidade 

étnico-cultural. Esse processo de amadurecimento do movimento estendeu-se igualmente às 

suas estratégias de ação coletiva que ganharam em alcance social e capacidade de pressão 

sobre os poderes legislativos e executivos. 

Passeatas como as realizadas na orla de Copacabana em 1994 e no centro de Porto 

Alegre em 1999 consolidaram-se historicamente como a principal forma de demonstração 

pública do movimento social surdo brasileiro. Tarrow (2009, p. 131) explica que os atores 

sociais normalmente utilizam formas de ação coletiva convencionais, como a greve e a 

manifestação, porque elas fazem parte de um “[...] repertório geralmente conhecido e 

compreendido”. Para o autor:  

 
A demonstração, tal como a greve, começou como uma ação direta disruptiva que, 
no fim, foi institucionalizada. [...] As origens de seu formato encontram-se na 
procissão religiosa e os manifestantes o desenvolveram com o objetivo de atacar 
seus oponentes ou apresentar petições. [...] Desde então, a demonstração ou 
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manifestação em local público e de modo pacífico tornou-se um dos meios mais 
utilizados pelos atores sociais para exprimir uma opinião ou reivindicação. [...] As 
demonstrações tornaram-se assim a forma modular clássica de ação coletiva 
(TARROW, 2009, p. 132-133). 

 
Pelo menos desde meados dos anos 1990, o movimento social surdo construiu e 

consolidou a tradição da realização de passeatas no dia 26 de setembro, data que remete ao dia 

de fundação do Ines, a primeira escola para surdos no Brasil. Desse modo, passaram a se 

concentrar nesse dia as principais manifestações públicas organizadas pelas lideranças surdas 

de associações, da Feneis, de outros grupos ou comissões de surdos. Por pressão do 

movimento, a data foi oficializada como o dia do surdo em diversas cidades e estados. 

Finalmente, a Lei Federal nº 11.796, de 29 de outubro de 2008, instituiu o Dia Nacional do 

Surdo. Na entrevista que realizamos com Nelson Pimenta, ele explicou o significado desse dia 

e os símbolos a ele associados: 

 
O dia 26 de Setembro é um marco para a comunidade surda, porque é quando surgiu 
o Orgulho Surdo, que é para mostrar à comunidade, de forma positiva e poderosa, 
que o surdo é capaz, que o surdo tem orgulho de ser surdo, que ele é capaz de se 
profissionalizar em qualquer área. Todo ano nós fazemos essa caminhada do 
Orgulho Surdo [...]. 
Hoje, a nossa bandeira é o Orgulho Surdo. A fitinha azul simboliza o Orgulho 
Surdo. Isso aumentou muito a identidade surda. O surdo tem emoção em mostrar o 
Orgulho Surdo. Anteriormente, nós mostrávamos, explicávamos em palavras e isso 
não adiantava nada. Então, quando nós mudamos para teatro e para a fitinha azul 
isso foi muito mais forte. 

 

Para Ferraz (2009, p. 66), as passeatas do Dia Nacional dos Surdos têm se estabelecido 

como espaços políticos privilegiados para a construção da identidade e da consciência política 

dos sujeitos surdos: 

 
As associações de Surdos, a FENEIS e algumas escolas de Surdos divulgam sobre 
cultura, identidade e a língua de sinais, ajudam a construir a consciência política dos 
Surdos sobre os seus direitos. Informam sobre a história dos Surdos, a construção e a 
importância da identidade, o movimento de Surdos etc. Mas, são poucos os espaços 
políticos para os Surdos exercerem e lutarem por seus direitos. A passeata é um 
destes espaços. 

 

Testemunhos de lideranças surdas indicam precisamente como essas passeatas 

tornaram-se cada vez mais momentos privilegiados de produção e visibilidade das ações 

coletivas do movimento social surdo. Esses depoimentos revelam ainda o modus operandi 

dessas manifestações. Em entrevista concedida a Ferraz (2009), o ex-presidente da Feneis e 
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ativista surdo pioneiro Antônio Campos Abreu recorda-se da organização da primeira 

passeata realizada pelo movimento social surdo de Minas Gerais, que ocorreu nas ruas de 

Belo Horizonte, no dia do surdo de 2001: 

 
[...] chamamos os representantes de associação de Surdos, representante de escola, 
formamos um grupo para combinar, organizar tudo. Perguntei para eles “como?” e 
os surdos ficaram calados. Eu tive uma ideia: “é melhor na rua, passeata”. Surdos 
falaram: “Rua?! Duvido! Todos nos olhando e zombando por sermos Surdos, a 
polícia vai nos bater”. Falei: “não, pode sim! Precisamos ter coragem!”. Ok! 
Organizamos, entregamos pedido na prefeitura, na polícia, avisando que marcamos 
em um lugar principal no centro da cidade. Os surdos do grupo estavam com medo: 
“passeata?! Se nos enganarem e nenhum surdo for lá? como?”. Eu disse: “vamos 
tentar”. No dia marcado, fomos lá, estávamos esperando, às 12h as pessoas 
começaram a chegar e foi aumentando o grupo, tinha muitas pessoas, ótimo! A 
polícia estava lá, iniciamos a passeata... Tinha faixas com reclamações, sobre 
identidade, trabalho, escola ruim, muitas pessoas caminhando segurando as faixas. 
As crianças das escolas também estavam caminhando. Os ouvintes nos carros 
estavam buzinando, então falei: “são todos Surdos”... “todos Surdos?!”. 
Continuamos em passeata até a prefeitura, entregamos um documento com as pautas 
sobre os problemas, escola fraca, etc. Jornal e televisão foram entrevistar e tirar 
fotos, pronto. Continuamos a passeata até a sede do governo, falamos e explicamos 
novamente as pautas, deu certo, pronto! Continuamos a passeata, foi de 12 horas até 
às 5 horas. Os surdos estavam aliviados e felizes! No outro dia teve as fotos nos 
jornais, apareceu na televisão, ficamos felizes! No outro ano marcamos de novo, os 
surdos aceitaram. Perguntei quais as pautas, com diálogo, como no ano anterior no 
outro ano novamente. Os Surdos aceitam as pautas, vamos fazer festa e foi 
crescendo (apud FERRAZ, 2009, p. 50-51). 

 

A Feneis, na condição de principal organização do movimento social surdo, investiu 

recursos para orientar as lideranças surdas locais e regionais acerca das estratégias para 

promover essas demonstrações públicas. O ativista surdo Antônio Carlos Cardoso, da 

Associação de Surdos de Pernambuco (Asspe) e Feneis-PE, recordou-se, na entrevista 

concedida a Ferraz (2009), da verdadeira lição sobre passeatas que recebeu quando era mais 

jovem. Em 2002, Cardoso viajou para o Rio de Janeiro, onde se reuniu, na sede da Feneis, 

com o seu presidente, Antônio Campos Abreu.  Antônio Carlos Cardoso havia sido escolhido, 

no ano anterior, para participar da diretoria da mais nova regional da Feneis, criada no Recife. 

No seu depoimento, ele assim recorda-se dessa experiência: 

 
Ele [Antônio Campos] me perguntou: “conhece a passeata?”, eu respondi que não. 
Ele me explicou que precisa fazer igual aos ouvintes negros, gays, mulheres... que 
ficam revoltados e lutando na rua. Eu falei “desculpa, também surdo?!” e ele 
respondeu: “Tem sim! [...] “Mas passeata? Como?”. Eu pedi para copiar os modelos, 
o grupo aceitou. Eu voltei para Recife e divulguei, alguém aqui ficou questionando 
se polícia poderia bater e eu disse que não. Eu procurei ter contato com aquele grupo 
que me ajudou e me mostrou o modelo, como fazer Ofício para polícia acompanhar, 
lugar seguro, várias informações, ser filmado, jornal etc. Eu fiquei sabendo e 
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arrisquei, chamei intérprete para me acompanhar e fazer as ligações informando [...] 
(apud FERRAZ, 2009, p. 55). 

 

Como se vê nesses e em outros relatos acerca da proliferação de passeatas de surdos 

nas diversas cidades brasileiras (FERRAZ, 2009; LANNA JÚNIOR, 2010), os anos 2000 

encontraram o movimento social surdo mais fortalecido. Prova disso foi a realização da I 

Conferência dos Direitos e Cidadania dos Surdos do Estado de São Paulo (Condicisur), 

realizada na cidade de São Paulo em 21 de abril de 2001. Esse importante evento teve um 

cunho essencialmente político, na medida em que o seu principal objetivo era discutir e 

elaborar propostas que atendessem as reivindicações trazidas pelos representantes das 

comunidades surdas da capital e do interior de São Paulo. O Condicisur foi idealizado, 

preparado e conduzido por ativistas surdos da Feneis-SP, da Confederação Brasileira de 

Desportos dos Surdos (CBDS), da Associação dos Surdos de São Paulo (Assp) e da 

Cooperativa Padre Vicente de Paulo Penido Burnier (Copavi). Segundo os organizadores: 
 

Foram convidados dezoito surdos, que coordenaram os trabalhos de levantamento de 
problemas vividos pelos surdos em diversas áreas (família e saúde, educação, 
cultura, direitos e deveres, esporte, língua de sinais, associações, comunicação e 
trabalho) e fizeram o levantamento de propostas para melhoria de condições de vida 
(FENEIS, 2001, p. 9). 

  

Figura 6 – Cartaz do I Condicisur – São Paulo, 21 
abr. 2001. 

 

 
 

Fonte: Feneis (2001). 
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As propostas desenvolvidas durante o Condicisur foram reunidas em um documento 

posteriormente encaminhado às autoridades públicas paulistas, bem como às associações e 

entidades de surdos. Nas propostas consignadas na área da cultura surda, afirma-se que a 

maior particularidade dos surdos é a Libras, “[...] através da qual se comunicam, transmitem e 

perpetuam características de padrões de comportamento, crenças, valores e modo de vida da 

comunidade surda [...]” (FENEIS, 2001, p. 25). A relação intrínseca entre a Libras, a 

identidade surda e a cultura surda são explicitadas pelo documento na parte em que são 

apresentadas as propostas aprovadas pelos congressistas para as questões relacionadas à 

língua de sinais, instrutores e intérpretes: “[...] A aquisição da LIBRAS é importante na 

construção de identidades surdas e esta se dá prioritariamente no contato com outros surdos e 

sua língua.[...] Língua e Cultura são indissociáveis” (FENEIS, 2001, p. 17). 

Portanto, era com base nessas premissas que se reivindicava “[...] oficializar a Língua 

de Sinais nos municípios do Estado de São Paulo” (FENEIS, 2001, p. 17). Importa esclarecer, 

nesse sentido, que o movimento social surdo sempre prosseguiu com as iniciativas para obter 

a aprovação de leis municipais e estaduais de reconhecimento da Libras, sem, com isso, 

perder o foco da reivindicação da oficialização dessa língua em âmbito nacional Muitas das 

ações reivindicativas para a aprovação dessas leis foram conduzidas pelos ativistas surdos 

locais e regionais vinculados a Feneis e se mostraram bem sucedidas.  

Souza (1998) relata que as primeiras leis estaduais de oficialização da Libras foram 

aprovadas em Minas Gerais (jan./1991), Maranhão (jun./1993) e Goiás (ago./1993). Nas 

capitais, as primeiras foram Campo Grande (nov./1993) e Rio de Janeiro (abr./ 1996). Por sua 

vez, a oficialização da Libras na cidade do Rio de Janeiro foi particularmente comemorada 

pelo movimento social surdo, pois a capital fluminense, pelo seu importante papel histórico 

na educação dos surdos e difusão da Libras, era vista como uma verdadeira meca cultural por 

diferentes gerações de ativistas surdos, além de polo irradiador das suas lutas políticas.  

Não por acaso, a Feneis envidara esforços para essa oficialização no âmbito municipal, 

concomitantemente ao pleito nacional. Essa campanha passou a receber cobertura do Jornal 

da Feneis: (FENEIS, 1993b, p.6). 
 

Lei poderá reconhecer língua de sinais no Rio 
A oficialização da Língua Brasileira de Sinais em todos os estados do Brasil é uma 
das grandes preocupações da Federação Nacional de Educação e Integração dos 
Surdos, FENEIS. Os seus representantes, com o apoio e o trabalho de linguistas, 
vem tentando conscientizar a sociedade para o problema, mostrando às autoridades 
governamentais a importância do reconhecimento da Língua de Sinais e da função 
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de Intérprete para o desenvolvimento educacional, cultural e social da comunidade 
surda brasileira. 
Em diversos estados essa conquista já foi possível, como Minas Gerais, Maranhão e 
Goiás. No entanto, no Rio de Janeiro a dificuldade para que este sonho se concretize 
parece maior. [...] 
A vereadora Jurema Batista/PT, atendendo à solicitação da FENEIS e após análise 
do parecer da linguista Eulália Fernandes, que comprova cientificamente a 
existência da Língua de Sinais como qualquer outra língua oral, variando apenas a 
modalidade, lançou um novo projeto à Câmara dos Deputados [sic]. O projeto ainda 
não foi aprovado e se encontra em fase de tramitação.  

 

Essa matéria corrobora os dados que atestam a expressiva influência dos intelectuais, 

especialmente dos linguistas da Libras, como Eulalia Fernandes, na configuração discursiva 

que se transformou, de modo continuado e progressivo a partir de 1993, na ideologia 

hegemônica do movimento. Percebe-se na linha de argumentação desenvolvida nessa matéria 

que, mais do que uma reivindicação de direito de cidadania, o que legitimava a demanda da 

oficialização da Libras era o seu caráter linguístico, comprovado cientificamente.   

Foi somente depois de quase três anos que a Libras foi afinal reconhecida na cidade do 

Rio de Janeiro. Embora celebre essa e outras conquistas pontuais, muitas matérias publicadas 

no Jornal da Feneis conservavam o senso crítico ao chamar a atenção ao descaso dos 

governantes e parlamentares para a efetivação dos direitos dos surdos, inclusive os 

consignados nas leis que estavam sendo aprovadas. É o que se nota nessa matéria em 

particular: 
 

Em Minas Gerais, Maranhão e Goiás foi possível algumas vitórias com decretações 
de legislações referentes à questão do reconhecimento da Língua e da carreira do 
intérprete. Mas o mesmo sistema que decreta é ineficaz quanto à prática dessas leis. 
[...] 
Nas grandes capitais, apesar de todo esforço do Comitê, poucos parlamentares se 
sensibilizaram com a problemática, entre eles, a Vereadora Jurema Batista do Rio de 
Janeiro, e o Deputado José Baioco, do Espírito Santo, com projetos que levaram à 
aprovação de leis que beneficiam o surdo (FENEIS, 1996b, p. 6). 

 

Segue, na matéria, a transcrição da Lei Municipal nº 2.401, de nove de abril de 1996, 

proposta pela vereadora Jurema Batista, do PT/RJ, e da Lei Estadual nº 6.122, de seis de 

dezembro de 1995, proposta pelo deputado estadual José Baioco, do PT/ES. A primeira 

reconhece oficialmente, no município do Rio de Janeiro, “[...] como meio de comunicação 

objetiva e de uso corrente a linguagem gestual, codificada na Língua Brasileira de 

Sinais/LIBRAS” (FENEIS, 1996b, p. 6). A segunda institui, no estado do Espírito Santo, “[...] 

a obrigatoriedade de mensagem aos surdos na propaganda oficial” (FENEIS, 1996b, p. 6). 
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Essa transcrição na íntegra das diversas leis que iam sendo aprovadas foi uma prática mantida 

ao longo dos anos, sendo justificada pela Feneis como uma forma de os surdos conhecerem os 

seus direitos para assim poderem lutar pelo seu cumprimento. 

Fortalecida com esses sucessos iniciais junto aos poderes legislativos, a Feneis passou 

a dividir com as entidades e associações de surdos filiadas o seu conhecimento processual 

sobre como agir coletivamente junto aos parlamentares, visando incitar a replicação dessas 

ações reivindicativas. Uma das muitas formas encontradas para estimular novas atuações, ao 

lado das visitas das lideranças mais experientes às associações de surdos locais e aos 

escritórios regionais da Feneis, foi noticiar, nas publicações da organização, os nomes dos 

militantes surdos a quem se creditava a conquista legislativa, que na maioria das vezes era 

descrita como uma conquista individual e, ao mesmo tempo, coletiva, da entidade 

comunidade surda, uma categoria política mobilizada frequentemente pelo movimento social 

surdo. Desse modo, registrou-se no primeiro número da Revista da Feneis (FENEIS, 1999c, 

p. 24): “[...] Município de Porto Alegre, Lei Municipal nº 7857/96 – Conquista obtida pela 

liderança do companheiro Carlos Góes (Surdo) e da comunidade Surda”.  

Para Antônio Campos de Abreu, liderança surda pioneira e ex-presidente da Feneis, 

“[...] as conquistas da comunidade surda estão intrinsicamente ligadas às leis aprovados pelo 

legislativo” (FELIPE, 2006, p. 14). Portanto, colecionar leis municipais e estaduais converteu-

se em verdadeira estratégia política do movimento. Nesse sentido, segundo Thoma e Klein 

(2010, p. 110): 

 
A oficialização da Língua Brasileira de Sinais (Libras), primeiramente em alguns 
municípios e Estados, serviu de estratégia para o fortalecimento do movimento 
surdo no sentido de chegar ao Congresso Nacional, no ano de 2002, para a 
promulgação da Lei de Oficialização da Libras em todo o território nacional.  

 

Essa estratégia foi mantida mesmo durante a tramitação do projeto de lei nº 131, entre 

junho de 1996 e abril de 2002. Nesses quase seis anos, a Libras foi reconhecida nos estados 

do Mato Grosso do Sul (set./1996), Paraná (mar./1998), Alagoas (set./ 1998), Rio de Janeiro 

(mar./1999), Espírito Santo (jun./1999), Pernambuco (out./1999), Rio Grande do Sul 

(dez./1999), Ceará (jan./2001), Santa Catarina (set./2001) e São Paulo (nov./2001), bem como 

em várias capitais e cidades brasileiras. Todavia, o movimento social surdo nunca perdeu de 

vista o processo legislativo que se desenrolava em âmbito federal. 
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Nesse sentido, deu-se a expansão da Feneis para outros estados nos anos 1990. A 

instalação de escritórios regionais da organização congregava e mobilizava ativistas surdos 

locais para a campanha da oficialização da Libras em âmbito nacional. Ou seja, além de 

lutarem pela conquista de direitos específicos junto aos poderes municipais e estaduais, os 

militantes desses escritórios da Feneis e das suas filiadas regionais eram acionados para 

contribuir de diferentes modos com uma causa comum, conformada no sistema de relações do 

movimento social surdo e erigida em nome da entidade simbólica comunidade surda 

brasileira. Foi assim que, em 1995, se noticiou: 

 
O Escritório Regional da FENEIS no Rio Grande do Sul [...] está com seus esforços 
voltados para uma única direção: a Campanha Nacional de Oficialização da 
LIBRAS. Até agora já foram realizadas cinco reuniões com representantes de várias 
entidades da área e outros interessados visando organizar o movimento pró-
oficialização da Língua de Sinais no Rio Grande do Sul, a exemplo do que vem 
sendo feito pelo Comitê Central no Rio de Janeiro (FENEIS, 1995b, p. 9). 

 

Já no ano seguinte, a militância dos surdos mineiros era divulgada:  

 
A fim de apoiar o Projeto de Lei 131 do Senado Federal, de autoria da Senadora 
Benedita da Silva, referente à oficialização da Língua Brasileira de Sinais, a 
FENEIS/BH desenvolveu uma campanha para a coleta de assinaturas. Até agora já 
foram contabilizadas mais de 10 mil assinaturas. Diversas entidades ligadas à área 
de surdez estão enviando suas listas de abaixo-assinados, além de contribuírem 
promovendo eventos específicos para aumentarem ainda mais o número dos que 
apoiam. A Associação de Amigos e Pais de Pessoas Especiais, AAPPE, por 
exemplo, promoveu este trabalho no Shopping Iguatemi, em Maceió. Para isso eles 
contaram com a Siemens que forneceu o stand e obtiveram cerca de 1500 assinaturas 
(FENEIS, 1996e, p. 3). 

 

Destaca-se nessa reportagem a informação acerca da ajuda prestada pela Aappe. Como 

temos destacado ao longo do trabalho, a documentação escrita pesquisada evidencia a 

colaboração de diferentes organizações e entidades, filiadas ou não a Feneis, à campanha pela 

oficialização da Libras. Portanto, no decorrer do processo reivindicativo estudado, 

associações de surdos e de pais e amigos de surdos, escolas especiais e diversas entidades de e 

para pessoas com deficiência despontaram como atores sociais coletivos do movimento social 

surdo brasileiro, exercendo papel decisivo a Federação Nacional das Associações de Pais e 

Amigos de Surdos (Fenapas). 

Já em 1999 foram os planos para abertura de um escritório regional da Feneis em 

Brasília que apareceram vinculados à campanha pela oficialização nacional da Libras: 
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Tendo em vista que as decisões políticas sempre passam pela capital do nosso país, e 
que muitas vezes nossas reivindicações não são atendidas devido ao 
desconhecimento dos políticos da realidade dos Surdos, acreditamos que a futura 
abertura de um escritório regional em Brasília poderá ser um grande passo em 
direção da regulamentação da LIBRAS. Contamos com a ajuda de todos para 
transformar esse(s) sonho(s) em realidade! (FENEIS, 1999c, p. 24). 

 

O escritório da Feneis em Brasília foi afinal instalado no ano de 2001 e como previsto 

constituiu-se como polo de articulação de ações coletivas dos ativistas surdos e os seus 

aliados para acompanhar e pressionar o andamento da tramitação e a aprovação do projeto de 

lei de Libras, processo que é focalizado no processo capítulo. 
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5 A TRAMITAÇÃO E APROVAÇÃO DA LEI DE LIBRAS 
 

 

O processo legislativo que deu origem à lei de Libras iniciou-se no dia 13 de junho de 

1996, quando a senadora Benedita da Silva, do PT-RJ, apresentou, no plenário do Senado 

Federal, o Projeto de Lei do Senado nº 131/1996 (PLS nº 131/96). Desse momento à sanção 

presidencial passaram-se quase seis anos, os quais compreenderam diversas ações que se 

desenrolaram no âmbito das duas Casas do Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos 

Deputados (ANEXO B). 

De acordo com a CF/1988 (artigos 59 a 69), o processo legislativo brasileiro é 

bicameral. Nas produções das leis federais, quando um projeto é aprovado em sua Casa de 

origem (no processo em tela, o Senado), ele é encaminhado à Casa revisora (no caso, a 

Câmara), a qual poderá rejeitá-lo, aprová-lo na íntegra ou com emendas. Se aprovado com 

emenda, como ocorreu com o PLS nº 131/96, o projeto retorna à Casa de origem, para que 

esta aprecie a emenda e, decidindo-se pela aprovação desta, encaminhe-o à sanção da 

Presidência da República. 

A primeira etapa de tramitação do PLS nº 131/96 pelo Senado durou pouco mais de 

dois anos (Esquema 1). 
 

Esquema 1 – Primeira etapa da tramitação do PLS nº 131/96 pelo Senado 
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A leitura do texto do projeto de lei original (ANEXO C) revela que a principal 

reivindicação do movimento social surdo nesse momento histórico, a oficialização da Libras 

em âmbito nacional, foi contemplada já no art. 1º, que previa: “Fica reconhecida como meio 

legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais e outros recursos de expressão 

a ela associados” (BRASIL, 2002c, p. 1). No parágrafo único desse artigo, a Libras é definida 

como a língua natural do surdo, procedente das comunidades surdas do Brasil, sendo descrita 

como “[...] meio de comunicação de natureza visual-motora, com estrutura gramatical 

própria” (BRASIL, 2002c, p. 1). 

Nos demais artigos propostos, sublinham-se ainda os seguintes pontos: (a) a 

obrigatoriedade do uso da Libras nas comunidades surdas do Brasil; (b) a obrigatoriedade das 

instituições educativas oferecerem essa língua como disciplina optativa nos currículos dos 

cursos de formação nas áreas de Educação Especial, Fonoaudiologia e Magistério; (c) a 

obrigatoriedade da administração pública, direta e indireta, assegurar aos surdos o 

atendimento nessa língua, por meio de profissionais intérpretes, nas repartições públicas 

federal, estadual e municipal, assim como nos estabelecimentos bancários, jurídicos e 

hospitalares; e (d) a obrigatoriedade do ensino dessa língua nos cursos para surdos (especiais 

ou integrados) desde a educação infantil ao ensino médio. 

De acordo com Antônio Mário Sousa Duarte, liderança do movimento social surdo e 

ex-presidente da Feneis, os contatos com a senadora Bendita da Silva iniciaram-se em 1993, 

quando dirigentes dessa organização e outros aliados do movimento apresentaram em nome 

da comunidade surda brasileira a demanda da oficialização da Libras. Para justificar e 

fundamentar esse pleito, eles entregaram para a senadora e os seus assessores parlamentares o 

documento institucional As comunidades surdas reivindicam seus direitos linguísticos 

(FENEIS, 1993c).  

 
Desde 1993, a Feneis, por meio de um documento elaborado pela coordenadora do 
Grupo de Pesquisa – Feneis-Rio, Prof. Dra. Tanya Felipe, entregou à senadora 
Benedita da Silva (PT) subsídios para a elaboração de um Projeto-Lei que tramitou 
anos no Congresso e, somente no ano passado, depois de muita luta por todo o 
Brasil, foi aprovado, sendo também sancionada a Lei que oficializou a Libras como 
língua das comunidades surdas brasileiras (FENEIS, 2003, p. 30). 

 

Daniela Richter Teixeira, ex-presidente da Fenapas, contribuiu com esse processo de 

aproximação e convencimento de parlamentares para a causa da oficialização da Libras. No 

depoimento que nos concedeu, ela explicou como se deu esse apoio: 
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A FENAPAS tinha dois objetivos principais: conseguir o reconhecimento da Libras 
e a obrigatoriedade de legenda oculta na TV.  
Visitei alguns gabinetes de políticos, tanto deputados federais como senadores. Em 
relação à legenda oculta, quase todos haviam reconhecido a sua importância e se 
revelaram conhecedores do assunto, dizendo: “Já sei, é aquela legenda que, quando a 
gente visita os Estados Unidos, aparece na TV quando a gente aciona um botão do 
controle remoto e consegue acompanhar um noticiário quando o nosso inglês não é 
muito bom.” Em relação à Libras havia muitas dúvidas, já que a constituição 
menciona o português como a língua oficial do Brasil. Eles achavam que era difícil 
incluir Libras como meio de comunicação.  
[...] Fomos muito bem recebidos no gabinete da senadora Benedita da Silva, ela 
apresentou dois projetos de leis, um sobre a legenda na TV e outro sobre a Libras. O 
projeto da legenda acabou sendo anexado ao projeto do senador Lúcio Alcântara do 
Ceará, porque ele apresentou um projeto parecido, porém com a data um pouco 
anterior. O texto do projeto de lei sobre o reconhecimento da Libras era elaborado 
por assessores da senadora, o texto inicial, muito acanhado, foi se desenvolvendo e 
nós fornecemos material necessário para a justificativa da lei.106  

 

A justificativa a que Daniela Richter Teixeira se refere em seu depoimento é 

denominada como justificação no projeto de lei. Nela, observamos claramente o uso 

habilidoso de recursos discursivos para expor um conjunto de argumentos, informações e 

evidências, de modo a convencer os parlamentares a votarem favoravelmente à proposição 

apresentada. A epígrafe do filósofo grego Sócrates (469 a 399 a.C.)107 já é uma escolha muito 

bem acertada, pois coloca o receptor da mensagem desde a abertura da justificação na pele 

das pessoas surdas, procurando sensibilizá-lo para o valor imprescindível do uso dos sinais 

para a comunicação dessas. Pergunta-se assim se caso o receptor não tivesse “[...] voz nem 

língua” [...], desejando poder comunicar-se com os outros, não agiria de maneira idêntica aos 

surdos, indicando o “[...] significado pelas mãos, cabeça e outras partes do corpo” (BRASIL, 

2002c, p. 2). Ora, se a resposta do receptor for positiva, já se conseguiu, no início da leitura, 

uma disposição favorável desse. Isso sem contar que, ao teor sentimental, a citação agrega o 

peso da autoridade intelectual do famoso pensador grego.   

É após esse apelo subjetivo que a justificação envereda pelo campo científico, com o 

propósito primordial de comprovar a natureza linguística das línguas de sinais. Para tanto, são 

encadeados argumentos bem objetivos que explicam que as línguas de sinais usadas pelas 

106 Entrevista concedida ao autor. Brasília, 21 jan./20 fev. 2013. Neste trabalho, todas as citações de Daniela 
Richter Teixeira referem-se a esta entrevista. 
107 Apenas a autoria da citação é creditada no projeto de lei. Essa reflexão de Sócrates sobre a comunicação 
humana encontra-se na obra Crátilo, de Platão, e é citada no livro de Sacks (1998). Este é a fonte provável da 
citação, por ser o único livro que, no projeto como um todo, aparece como referência explícita (ao que tudo 
indica em sua edição norte-americana original, de 1989).  
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comunidades de pessoas surdas enquadram-se perfeitamente no conceito de língua, tal como 

as línguas orais, porque têm um sistema abstrato de regras gramaticais e constituem-se como 

meios de comunicação e de interação entre os seus usuários. Elucida-se no mais que as 

línguas de sinais são consideradas línguas naturais, porque são próprias das comunidades de 

surdos que as desenvolveram e as utilizam para transmitir e trocar ideias e sentimentos, 

podendo ser adquiridas naturalmente como língua materna. Fica, portanto, plenamente 

estabelecido o caráter linguístico da língua de sinais como uma condição sem a qual não faz 

sentido reivindicar o seu reconhecimento oficial pelo Estado brasileiro. 

A afirmação que se segue é a de que não existe uma língua de sinais universal usada 

por todas as pessoas surdas. Logo, “[...] cada comunidade linguística tem a sua própria” 

(BRASIL, 2002c, p. 2). Isso permite entender a informação sobre a existência de duas línguas 

de sinais no Brasil, uma usada pelos surdos, outra, pela tribo Urubu Kaapor.108 Por seu turno, 

avaliamos que o argumento de que as línguas de sinais são diferentes umas das outras, de 

acordo com a comunidade surda que a engendrou, relacionava-se à necessidade de atribuir à 

Libras a condição de produção cultural nacional, distinta das línguas de sinais desenvolvidas e 

usadas nos outros países. Entendemos que esse elemento de nacionalidade conferido a essa 

língua a credenciava ainda mais a ser reconhecida como uma segunda língua oficial do país.  

São apresentados a seguir os dados estatísticos sobre o número de pessoas surdas no 

Brasil, argumentando-se que a estimativa oficial de dois milhões e meio, que corresponde a 

1,5% da população em geral, era baixa em relação à quantidade de surdos nos países 

desenvolvidos, que variava de cinco a dez por cento da população em geral. Explica-se nesse 

ponto que “[...] ser uma pessoa surda não equivale dizer que esta faça parte de uma 

comunidade e cultura surda [...]” (BRASIL, 2002c, p. 3), uma vez que praticamente 95% dos 

surdos têm pais ouvintes, não têm aprendido a Libras nem conhecido associações de surdos. 

As comunidades surdas do Brasil são conceituadas como minoria linguística, porque 

têm uma língua própria, a Libras, observando-se que muitos de seus membros são bilíngues, 

pois também são usuários da língua portuguesa. Nessa linha de raciocínio, os conceitos de 

comunidade e de cultura surda são intrinsecamente relacionados ao conhecimento e uso da 

língua de sinais, isto é, ser surdo é usar a língua de sinais, pois é por meio desta que os surdos 

desenvolvem a sua própria cultura. Assim: 

108 Povo indígena que vive no estado do Maranhão. 
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As Comunidades Surdas do Brasil vêm lutando para serem respeitadas enquanto 
minoria linguística, já que possuem uma língua própria, a Linguagem Brasileira de 
Sinais, além de muitos surdos destas comunidades saberem, também, a língua 
portuguesa. Portanto, são comunidades bilíngues (BRASIL, 2002c, p.4). 

 

Esse trecho do projeto de lei é uma transcrição quase ipsis litteris, não creditada, do 

documento As comunidades surdas reivindicam seus direitos linguísticos (FENEIS, 1993c) 

que fora entregue por membros da Feneis ao gabinete da senadora. A única diferença é que no 

lugar da sigla LIBRAS se utilizou o termo Linguagem Brasileira de Sinais.109 

Essa citação é apenas mais uma evidência, conjuntamente a toda a linha de 

argumentação empregada, da filiação de parte substancial da justificação do projeto de lei à 

configuração discursiva da surdez como particularidade étnico-linguística. Isso mostra a força 

desse discurso que, embora ainda coexistisse com outros no interior do movimento social 

surdo, afirmava-se cada vez mais como sendo o preponderante para a reivindicação da 

oficialização da Libras no contexto sócio-histórico da segunda metade da década de 1990, 

quando o projeto de lei da Libras foi elaborado. 

É ainda dentro dessa perspectiva culturalista que o projeto é vinculado à tentativa de 

superar uma dada visão social do surdo como deficiente. Explica-se nesse sentido que nas 

sociedades formadas por ampla maioria de pessoas ouvintes os surdos são considerados 

inferiores, porque são vistos como deficientes, sofrendo com a “[...] segregação e o 

isolamento” (BRASIL, 2002c, p. 4). A essa realidade de exclusão social sob a marca da 

deficiência, contrapõe-se retoricamente a alternativa de uma sociedade composta apenas de 

pessoas surdas, tal como imaginada por Oliver Sacks no seu livro Vendo Vozes, cujo trecho 

citado na justificação defende a ideia de que, nessa sociedade utópica, os surdos não seriam 

considerados deficientes e seguramente, com base em sua língua de sinais, estruturariam sua 

própria civilização, com seu governo, suas leis e instituições. Portanto, a aprovação da lei 

proposta significa que afinal “[...] os Surdos do Brasil terão a sua língua e cultura 

reconhecidos, e não serão mais considerados apenas deficientes auditivos” (BRASIL, 2002c, 

p. 4). 

Em seguida a essa argumentação de caráter mais técnico-científico, apresenta-se na 

justificação a fundamentação jurídica do projeto de lei, com base na CF/1988, quanto à 

igualdade dos cidadãos perante a lei (Art. 5º), à proteção e à integração social das pessoas 

109 Cf. Feneis (1993c, p. 3). 
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portadoras de deficiência (inciso XIV do Art. 24) e à garantia do atendimento educacional 

especializado destas (inciso III do Art. 208). Desse modo, a aprovação da lei proposta conteria 

ainda o significado de “[...] reconhecimento do direito de cidadania das pessoas surdas 

brasileiras” (BRASIL, 2002c, p. 4). Finalmente, a título de conclusão, informa-se que segue 

anexado ao projeto de lei o Parecer sobre a Língua de Sinais usada nos Centros Urbanos do 

Brasil110, “[...] porque constitui importante documento para a compreensão da Língua de 

Sinais no Brasil” (BRASIL, 2002c, p. 4).  

Esse parecer é de autoria da linguista Eulalia Fernandes. Datado de março de 1993, 

consiste de 14 páginas datilografadas que constam do Processado do PLS nº 131/96 

(BRASIL, 2002c, p. 6-19). De acordo com o que está consignado no texto, esse parecer foi 

solicitado à autora pela Feneis e o objetivo deste pedido era que o documento produzido 

subsidiasse o pleito do reconhecimento oficial da “[...] Língua de Sinais usada nos centros 

urbanos brasileiros” (BRASIL, 2002c, p. 7), uma das categorias utilizadas à época para se 

referir à forma de comunicação e expressão em sinais utilizada pelas pessoas surdas. 

Podemos dizer que o parecer é, acima de tudo, um texto técnico-científico, proferido 

do ponto de vista de um especialista, que descreve e explica a estrutura e as funções da língua 

de sinais, elucidando de modo objetivo os seus planos fonológico, morfológico, sintático e 

semântico-pragmático. É a partir desse locus discursivo, portanto, que a autora do parecer, 

Eulalia Fernandes, defende a sua posição: 

 
Como doutora em Linguística e usuária (ainda que apenas regular) da Língua de 
Sinais, baseada nos pressupostos teóricos apresentados por especialistas de todo o 
mundo e observadora do desempenho linguístico apresentado por esta comunidade 
de surdos posso atestar a autenticidade e status deste meio de comunicação como 
língua natural (BRASIL, 2002c, p. 18, grifos da autora). 

 

O contexto de produção e circulação desse documento revela mais uma vez a 

importância da interação entre intelectuais e movimento social surdo, dessa vez com um 

sentido mais pragmático de instrumentalizar a luta do movimento junto aos poderes 

legislativos. Segundo Eulalia Fernandes nos contou em sua entrevista, ela redigiu vários 

pareceres a pedido de parlamentares e representantes de partidos políticos que, por pressão do 

110 Posteriormente publicado como FERNANDES, E. Parecer Solicitado pela Federação Nacional de Educação e 
Integração do Surdo sobre a Língua de Sinais Usada nos Centros Urbanos do Brasil. Revista Integração, Brasília 
- MEC, v. 5, n. 13, p. 18-21, 1994. 
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movimento social surdo, cogitavam apresentar projetos de leis favoráveis às demandas de 

seus ativistas. Nas suas palavras: 

 
Escrevia pareceres para todos os partidos que me procuraram, deixando bem claro 
que eu não teria vínculo com aquele partido e que escreveria para todos que me 
procurassem. Sempre deixei claro que não escrevia para “aquele partido”, mas que 
escrevia “pela minha luta pelos surdos”. 
Eu fui procurada, em épocas diferentes, por cinco partidos que não posso nomear 
porque sequer me lembro (não me preocupava com isso). Deputados me procuravam 
no Programa Surdez, na UERJ, perguntavam se eu faria um parecer para 
apresentarem ao Senado e eu sempre disse que sim. Fazia pareceres diferentes, mas 
de conteúdo versando sobre a importância desse reconhecimento. E sempre torci 
para que um deles vencesse. Para mim, não importava qual. 

 

É importante ressaltar que, na sequência da apresentação do projeto de lei, já ocorreu 

uma mobilização específica de membros do movimento social surdo e seus aliados envolvidos 

com questão da oficialização da Libras, para influenciar e subsidiar o processo legislativo. De 

acordo com Souza (1998, p. 102): 

 
[...] órgãos governamentais, como a CORDE, e não governamentais, como a 
FENEIS e a Federação de Pais e Amigos de Surdos (FENAPAS), bem como várias 
outras instituições que prestam serviço às pessoas surdas, foram convocados a 
oferecer subsídios à elaboração do texto do projeto pela senadora. 

 

Nesse sentido, a Corde, por solicitação da Feneis e da Fenapas, e com o apoio da 

Universidade Católica de Petrópolis (UCP), organizou a Câmara Técnica O Surdo e a Língua 

de Sinais, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, de 8 a 11 de agosto. O 

objetivo principal desse evento, que se transformou em um marco no processo de 

oficialização da Libras, era reunir representantes de entidades de e para surdos, especialistas 

da academia e quadros técnicos de órgãos públicos para, de modo democrático, debater, 

formular e propor alterações e subsídios para o PLS nº 131/96 (CORDE, 1996).  

De acordo com Lanna Júnior (2010, p. 99): 

 
As Câmaras Técnicas da CORDE, iniciadas na década de 1990, são espaços de 
discussão e sistematização de ações com o objetivo de subsidiar a formulação de 
programas a serem desenvolvidos no Brasil, versando sobre temas como 
acessibilidade, trabalho, saúde, reabilitação, educação, dentre outros. As Câmaras 
Técnicas da CORDE têm uma metodologia que propicia a participação das próprias 
pessoas com deficiência em conjunto com técnicos e representantes do governo [...]. 
Os resultados são sistematizados em relatórios que, geralmente, contam com a 
situação atual do tema estudado, a situação deseja para o Brasil e as linhas de ação a 
serem desenvolvidas.  
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O perfil dos participantes da câmara técnica em tela demonstra, antes de tudo, a 

abertura ao envolvimento de representantes das organizações de surdos nas atividades 

promovidas pela Corde. Eles eram quase um terço dos participantes (dez dentre vinte e nove), 

sendo quatro deles da Feneis, sobressaindo-se as lideranças surdas pioneiras Antônio Campos 

de Abreu, à época presidente da organização, e Fernando de Miranda Valverde. As entidades 

de pais e amigos de surdos foram representadas por seis participantes, sendo quatro deles da 

Fenapas, incluindo Daniela Richter Teixeira. Por sua vez, eram quatro os especialistas 

vinculados à academia, incluindo a linguista Tanya Felipe, da UPE e à época já no GP Libras 

da Feneis, e a fonoaudióloga Ana Lodi. As clínicas de atendimento aos surdos contavam com 

sete representantes, sendo dois deles da Derdic da PUC-SP, incluindo Maria Cristina da 

Cunha Pereira. De escolas de surdos, eram provenientes seis representantes, quatro deles do 

Ines, incluindo Emeli Leite. Duas técnicas representavam órgãos governamentais, incluindo a 

representante do MEC/Seesp, Marlene de Oliveira Gotti. Finalmente, cabe destacar a presença 

de três intérpretes indicados pela Feneis, Débora de Abreu, Gláucia da Silveira e Lucimar 

Gomes, o que confirma a disposição da Corde em, de fato, viabilizar a participação dos surdos 

usuários da Libras no evento. 

Ao final de quatro dias de intensos debates, com confronto de pontos de vistas e 

propostas diferentes, as proposições referendadas e aprovadas pelos participantes em sessão 

plenária do evento foram consubstanciadas no documento Resultados da sistematização dos 

trabalhos da Câmara Técnica (CORDE, 1996). Pelo seu conteúdo, o documento é mais uma 

evidência do endosso oficial da Corde à configuração discursiva da surdez como 

particularidade étnico-linguística, na medida em que justifica a oficialização da Libras com 

base principalmente na ideia de que os surdos são uma minoria linguística e cultural e, como 

tais, devem ser reconhecidos pelo Estado brasileiro como sujeitos de direitos linguísticos cuja 

denegação histórica acarretara uma série de problemas para a sua integração social, como se 

lê: 

 
As comunidades surdas brasileiras, enquanto minoria linguística, reivindicam o 
reconhecimento oficial da língua brasileira de sinais - LIBRAS como um direito de 
cidadania, considerando que:  
─ não há comunicação efetiva entre surdos e ouvintes: os ouvintes não dominam a 

língua de sinais e os surdos não dominam a língua portuguesa, quer na 
modalidade oral quer na escrita;  

─ falta conhecimento da língua de sinais por ouvintes que a consideram uma 
pantomima e lhe dão valor inferior como meio de comunicação;  
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─ na sociedade discrimina-se a língua de sinais, com a consequente geração de 
conflito nas famílias e entre profissionais e surdos;  

─ a família e a escola precisam de considerar a importância da língua de sinais 
para o surdo como meio de acesso às informações existentes, permitindo-lhe 
interagir nas comunidades surdas e ouvintes;  

─ a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa permitem ao surdo se integrar, 
e participar, na sociedade como cidadão;  

─ há necessidade de se criarem mecanismos de divulgação, aquisição e 
aprendizagem da língua brasileira de sinais em todo o território nacional; esse 
processo foi iniciado e já oferece resultados significativos. A comunidade 
acadêmica começa a se interessar pela língua de sinais;  

─ o surdo tem uma língua e um país que não a reconhece; urge, por isso, sua 
legalização (CORDE, 1996, p. 18-19). 

 

Na parte do documento referente às modificações sugeridas na redação do projeto de 

lei, destacamos a proposta da substituição, no art. 1º do PLS nº 131/96, da expressão meio de 

comunicação pelo termo sistema linguístico, considerado mais apropriado “[...] pois meio de 

comunicação pode ser qualquer mecanismo não-linguístico como, por exemplo, os vários 

códigos e signos sociais” (CORDE, 1996, p. 15). Além disso, sugere-se outra redação para o 

art. 2º, como se lê: 

 
No Art. 2º, os termos "obrigatoriamente" e "objetiva" deverão ser suprimidos. O 
primeiro obrigaria todos os surdos brasileiros a usar a Língua Brasileira de Sinais, 
inclusive os surdos da comunidade indígena Urubu-Kaapor, não deixando opção 
para uma pessoa surda que não queira usar essa língua de sinais, isto é, que prefira 
aprender apenas a língua portuguesa, ou outra língua de sinais. Consideramos que, 
neste caso a lei deva beneficiá-los, e não os obrigar. Não se pode impor a alguém o 
uso ou não de determinada língua. O termo "objetiva", referente à comunicação, nos 
parece desnecessário.  

  

A primeira proposta de alteração exprime a preocupação dos participantes com a 

precisão da terminologia técnico-científica oriunda do campo da linguística a ser adotada na 

redação do projeto de lei, um reflexo da ascendência dos linguistas da Libras no processo de 

debate sobre o estatuto de língua da Libras (SOUZA, 1998; FERREIRA BRITO, 2003; 

ASSIS SILVA, 2012). A segunda proposta mostra uma preocupação em salvaguardar os 

direitos tanto dos surdos Urubu-Kaapor quanto dos surdos oralizados de uma eventual 

obrigatoriedade do uso da Libras.  

Importa esclarecer que a construção e mobilização, pelo movimento social surdo, da 

categoria política comunidade surda brasileira não incluiu historicamente o sentido da 

diversidade da língua de sinais representado pelos surdos Urubu-Kaapor, tampouco a situação 

do surdo brasileiro que preferisse fazer uso apenas da língua portuguesa ou até de outra língua 
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de sinais que não a brasileira. Como apontamos anteriormente, essa categoria passou a ser 

empregada pelo movimento com o significado restrito de comunidade dos surdos falantes de 

Libras que constituem para fins de garantia de direitos uma minoria linguística e cultural. 

Todavia, o documento final da câmara técnica recoloca categoricamente essas importantes 

nuances relativas ao grupo de pessoas surdas ao rejeitar o caráter obrigatório que havia sido 

conferido à Libras na redação original do projeto PLS nº 131/96. 

Contudo, a sugestão de alteração pela câmara técnica que consideramos mais 

significativa é a inclusão de um novo artigo cujo parágrafo único estabelece a obrigatoriedade 

do ensino da modalidade escrita da língua portuguesa na educação dos surdos, uma condição 

inexistente na redação original do projeto de lei da Libras: “Parágrafo único. A Língua 

Brasileira de Sinais não poderá substituir a modalidade escrita da Língua Portuguesa” 

(CORDE, 1996, p. 16). Convém destacar que a exigência de que a Libras não substitua a 

modalidade escrita da língua portuguesa uma vez consubstanciada no documento da câmara 

técnica foi permanentemente reiterada sem objeção nos anos seguintes por várias instâncias e 

organizações, como comprovam os documentos do Processado do PLS nº 131/96, tais como 

ofícios da Fenapas, do MEC/Seesp e pareceres das relatorias das comissões (BRASIL, 

2002c).  

Note-se, ainda, que essa nova redação sugerida pela câmara técnica prevê a utilização 

da Libras inclusive no nível superior de ensino, enquanto o projeto de lei original referia-se 

unicamente à educação básica. Assim: 

 
Art. 6º. As instituições de ensino público deverão garantir, quando solicitadas, a 
presença e utilização da Língua Brasileira de Sinais, no processo ensino-
aprendizagem, desde a Educação Infantil até os níveis mais elevados de sistema 
educacional (CORDE, 1996, p. 16). 

 

Já para a justificação do projeto de lei, os participantes da câmara técnica sugerem a 

incorporação dos seguintes dados: 

 
• A língua de sinais é reconhecida como LÍNGUA em vários países da Europa 
(Inglaterra, Dinamarca, Suécia, Itália, Espanha), da América do Norte (Estados 
Unidos e Canadá) e da América do Sul (Argentina, Uruguai, Venezuela) e vêm 
sendo utilizada em seus sistemas de ensino.  
• No Brasil, muitas universidades, estabelecimentos de ensino e instituições já 
vêm desenvolvendo pesquisas e estudos sobre a LIBRAS, por exemplo:  
─ Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 
─ Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ 
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─ Universidade Estadual do Pernambuco – UEPE 
─ Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 
─ Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ 
─ Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP 
─ Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul – PUC/RS 
─ Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES/MEC/RJ 
─ Federação Nacional para Educação e Integração do Surdo – FENEIS (CORDE, 

1996, p. 19). 
 

Percebe-se, de imediato, a tentativa de atribuir credibilidade e legitimidade científica à 

Libras ao associá-la a atividades de pesquisa desenvolvidas por várias universidades 

brasileiras, além de uma instituição de ensino federal, o Ines. Além disso, apresenta-se a 

Feneis como uma instituição que também desenvolve pesquisas e estudos sobre a Libras, o 

que se deveu provavelmente à existência do GP Libras na estrutura da organização. Por seu 

turno, a valorização do status linguístico das línguas de sinais é reiterada pela informação 

acerca do reconhecimento oficial deste por um conjunto significativo de países europeus e 

latino-americanos e pelos Estados Unidos.  

Ainda que o documento final da câmara técnica registre apenas as proposições 

consensuais, ou deliberadas pela maioria dos participantes, a fonoaudióloga Ana Lodi, que, 

por ter participado da câmara técnica, vivenciou esse processo, recordou-se, na entrevista que 

nos concedeu, da resistência com relação à Libras por parte de alguns representantes de 

entidades de pais e amigos de surdos durante os debates. Ela entende que à época havia ainda 

pais que “[...] estavam mais felizes com essa questão do oralismo e do bimodalismo”. Assim: 

 
Você aprender Libras, aceitar que seu filho faça Libras, é transformar a você 
mesmo. A partir do momento que eu me desloco da posição de ouvinte para 
aprender Libras, para atuar de alguma forma na área em Libras – seja na clínica, seja 
na educação – eu me transformo. Saio, totalmente, das minhas referências para 
pensar em outra língua, que parte de outras referências que não a oral-auditiva. Quer 
dizer, pensar algumas coisas em Libras implica pensar de forma muito diferente. [...] 
Para os pais e mães, é transformar uma família. Então se eu consigo essa coisa meio 
que: “Faço sinais, mas falo ao mesmo tempo”, é uma coisa mais tranquila de ser 
aceita; eu tenho que me mover menos.  

 

Ana Lodi menciona ainda a resistência com viés corporativista de alguns 

fonoaudiólogos presentes na câmara técnica, preocupados que estavam com os efeitos de uma 

eventual oficialização da Libras no mercado de trabalho desse segmento. Ela expõe assim 

essas reações vindas de alguns de seus pares:  
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E também tinha a resistência de profissionais dentro da Fonoaudiologia: “O que vai 
ser da minha profissão?”; “Onde é que eu vou trabalhar?”; “O que eu vou fazer? O 
que vai acontecer ali?”; “Bom, então se Libras vai dar conta de tudo, o 
fonoaudiólogo não vai mais trabalhar com surdo?”; “Não dá para fazer isso! A 
oralização é importante, o aparelho etc.” Então são vários movimentos que vão 
acontecendo ao mesmo tempo, inclusive, de você repensar o seu papel como fono.  

 

Embora esses eventuais dissensos, o fato é que a câmara técnica atingiu o seu objetivo 

primordial, uma vez que proposições e sugestões formuladas e confirmadas pelos 

participantes e sistematizadas pela Corde (1996) embasaram a produção de documentos 

relacionados à tramitação do projeto de lei em tela. É o que comprova a análise do 

Processado do PLS nº 131/96 (BRASIL, 2002c). Nele, encontramos o ofício do MEC/Seesp, 

datado de 16 de agosto de 1996 e assinado pela secretária de educação especial, Marilene 

Ribeiro dos Santos, que encaminha subsídios acerca do PLS nº 131/96 para a Secretaria de 

Política Educacional, responsável pela elaboração de pareceres finais solicitados pelo 

Congresso Nacional, para atender aos pedidos dos parlamentares, incluindo aqueles que são 

relatores de projetos.  

No encaminhamento, Marilene Ribeiro dos Santos posicionou-se favoravelmente à 

aprovação do projeto de lei da Libras, pois “[...] concretiza uma antiga aspiração dos surdos 

brasileiros e afina-se com os objetivos da Política Nacional de Educação Especial proposta 

pelo MEC” (BRASIL, 2002c, p. 25). Ela ainda teceu as seguintes considerações nesse 

sentido: “O sistema educacional brasileiro tem utilizado a LIBRAS como recurso 

educacional, embora sem amparo legal e sem a formação adequada dos professores” 

(BRASIL, 2002c, p. 25). Marilene Santos recorre por fim a um argumento de ordem 

quantitativa para justificar a sua posição: 

 
A estimativa do número de surdos no Brasil é de 2.500.000 (dois milhões e 
quinhentas mil) pessoas, o que representa 1,5% (um e meio por cento) da população 
em geral, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Assim sendo, o número 
de surdos pode ser bem maior do que se pensa. 
A esses dados temos a acrescentar que, se as línguas indígenas foram reconhecidas 
no Brasil [...], a Língua Brasileira de Sinais é candidata natural ao reconhecimento, 
visto que a comunidade surda, em nosso país, conta, provavelmente, com maior 
número de indivíduos do que as comunidades indígenas (BRASIL, 2002c, p. 27). 

 

Já na análise dos subsídios fica evidente que a sugestão de redação para o PLS nº 

131/96 proposta pelo MEC/Seesp é essencialmente a mesma produzida pela câmara técnica, 

inclusive mantendo a disposição de a Libras não substituir a modalidade escrita da língua 
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portuguesa. Em anexo ao ofício do MEC/Seesp, segue ainda o parecer de Eulalia Fernandes, 

agora na sua versão em artigo, que havia sido publicado justamente na Revista Integração, 

editada pelo MEC (FERNANDES, 1994). 

Na entrevista que fizemos com Marilene Ribeiro dos Santos, ela relembrou que, 

mesmo antes de ser nomeada para o cargo de secretária, em 1994, já tinha conhecimento da 

demanda do movimento social surdo para a oficialização da Libras, perfilando-se ao lado 

desta desde o primeiro instante: 

 
Antes de ir para o MEC já trabalhava na área da Educação Especial. Sempre ouvia 
os alunos, famílias e professores de surdos enfatizarem a necessidade de legalização 
da Libras e de que era essencial a participação de intérpretes em língua de sinais nas 
salas de aula comuns onde estudassem alunos surdos. Pelas razões já expostas, eu 
achava que o MEC deveria procurar acelerar o processo de oficialização da Libras. 
Caminhando nessa direção, solicitei ao Ministro da Educação uma articulação junto 
ao Congresso Nacional para que tal acontecesse.111 

 

Em 19 de agosto de 1996, a Secretaria de Política Educacional (SPE) do MEC, por 

meio do parecer nº 236, manifestou sua plena concordância com as sugestões e os subsídios 

oferecidos pelo MEC/Seesp encaminhando-os à Assessoria Parlamentar (Aspar) do MEC no 

dia 29 de agosto para envio subsequente ao Congresso Nacional (BRASIL, 2002c, p. 22-24). 

Um dos senadores que recebeu os subsídios e sugestões do MEC/Seesp foi o senador 

Lauro de Campos, do PT-DF, responsável pela elaboração do parecer na Comissão de 

Educação (CE) do Senado sobre o PLS nº 131/96.112 Esse parecer, não datado, consta do 

Processado do PLS nº 131/96 (BRASIL, 2002c, p. 43-47), expondo o voto favorável do 

senador ao projeto de lei com a sugestão de alterações bem pontuais que não alteram a sua 

essência. Todavia, o referido parecer foi dispensado conforme requerimento nº 369, de 26 de 

maio de 1997, da senadora Benedita da Silva, pois o prazo de manifestação da CE se esgotara 

(BRASIL, 2002c, p. 48-52). Na sessão que aprovou esse requerimento, realizada no dia 10 de 

junho de 1997, resolveu-se que o projeto de lei seria encaminhado à Comissão de Assuntos 

Sociais (CAS), em decisão terminativa, isto é, após passar por esta comissão, o projeto não 

seria mais analisado por nenhuma outra e já seria remetido diretamente ao plenário do Senado 

(BRASIL, 2002c, p. 48-52). 

111 Entrevista concedida ao autor. Rio de Janeiro, 14 mar. 2013. 
112 Ofício nº 665, do MEC/Seesp, 15 out. 1996, assinado por Marlene de Oliveira Gotti (BRASIL, 2002c, p. 21). 
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Importa registrar, na sessão em tela, a manifestação do senador Pedro Simon, do 

PMDB-RS, que, no contexto dos anos 2000, contribuiu decisivamente, no âmbito das suas 

atividades parlamentares, para apressar o andamento do processo legislativo da lei de Libras.  

A fala do senador Pedro Simon revela a ação coletiva de pais de surdos, de indivíduos e 

grupos de surdos, alguns deles provavelmente vinculados ao movimento social surdo, que, 

por meios diversos, acabaram convencendo o parlamentar acerca do valor da Libras para a 

vida social das pessoas surdas: 

 
[...] considero esse projeto da maior importância [...]. Quero dizer que fui procurado 
por muitas pessoas que têm essa deficiência e que se sentem à margem da sociedade 
brasileira, mas que a partir de hoje começam a ter a expectativa de terem a sua 
respeitabilidade e credibilidade decidida. [...] Ora, Sr. Presidente, o que a Senadora 
Benedita da Silva quer no seu projeto de lei é muito singelo. Quando vi, entendi o 
que é uma língua: “Compreende-se como língua brasileira de sinais o meio de 
comunicação de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, oriunda 
de comunidades de pessoas surdas do Brasil; é a forma de expressão do surdo, sua 
língua natural.” É isso que estamos oficializando no projeto da nobre Senadora. [...] 
Tenho um estudo sobre a referida matéria, que me fora apresentado por amigos de 
Caxias do Sul, amigos que muito estimo; um casal cuja filha é surda. Emociona-me 
ver o trabalho daquele casal, o trabalho daquela mãe que, inclusive, escreveu um 
livro sobre a matéria. Assisti a reuniões daquela comunidade de surdos, assisti a 
debates, a cantos, a conversas, a discussões. [...] Vemos a maldade que muitas vezes 
praticamos pela omissão, milhões de brasileiros que têm condições de, apesar de 
surdos, apesar de terem uma deficiência, superarem e irem adiante. Eu trago o meu 
abraço à nobre Senadora, trago o meu voto favorável [...] (BRASIL, 2002c, p. 50-
51). 

 

É de notar ainda na manifestação do senador Pedro Simon um fenômeno bem 

recorrente nas discussões sobre a lei de Libras entre os parlamentares: a coexistência de 

elementos discursivos fundados em concepções opostas da surdez. De um lado, o senador 

reconhece o caráter linguístico da Libras, uma das peças-chave da configuração discursiva da 

surdez como particularidade étnico-linguística que, aliás, embasa o projeto de lei de Libras e 

os subsídios produzidos pela câmara técnica da Corde (1996). De outro, reproduz ideias do 

modelo médico da surdez, colocando essa condição biológica como uma deficiência, a sugerir 

um olhar caridoso dos que ouvem.  

Ainda no ano de 1997, a linguista Lucinda Ferreira Brito foi convidada pelo Senado 

para emitir um parecer sobre o PLS nº 131/96 (FERREIRA BRITO, 2003). No livro que ela 

escreveu anos depois sobre essa sua participação no processo legislativo da lei de Libras, 

Ferreira Brito (2003, p.28-29) pontifica, de modo contundente, a respeito do referido projeto 

de lei: 
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[...] o texto era pobre de conteúdo, limitado e deformado [...] além de demonstrar um 
enorme desconhecimento do que, realmente, viesse a contemplar, de fato, os anseios 
daqueles que pretendem ver a Língua Brasileira de Sinais incluída no sistema 
educacional dos surdos, no Brasil.  

 

Do mesmo modo que havia sido consubstanciado no documento da câmara técnica da 

Corde (1996), o parecer dessa linguista, que ela traz na íntegra em seu livro, rejeita com 

exatamente as mesmas palavras desse documento a expressão meio de comunicação e propõe 

a sua substituição por sistema linguístico, pois “[...] meio de comunicação pode também ser 

qualquer mecanismo não linguístico como, por exemplo, os vários códigos e signos sociais” 

(FERREIRA BRITO, 2003, p. 23). Ela propõe ainda a substituição da categoria língua natural 

por língua materna, argumentando que “[...] naturais são todos os sistemas linguísticos e 

línguas” (FERREIRA BRITO, 2003, p. 23-24). Finalmente, ela contesta também o uso do 

termo deficiência auditiva, defendendo a sua alteração por surdez, para “[...] abolir [...] os 

preconceitos que o primeiro veicula e para assumirmos a denominação que os próprios surdos 

se atribuem” (FERREIRA BRITO, 2003, p. 24).  

Enquanto decorria a tramitação do projeto de lei de libras no Senado, o movimento 

social surdo, como já apontado, continuou a agir coletivamente para pressionar os 

parlamentares e assim conseguir obter o apoio deles à causa da oficialização. No contexto de 

Brasília, os ativistas surdos contaram com a colaboração valiosa da presidente da Fenapas, 

Daniela Richter Teixeira, que, na matéria da Revista da Feneis que celebrou a aprovação da 

lei de libras em 2002, foi descrita e homenageada como “[...] uma pessoa que durante todos 

estes anos esteve no dia a dia da Esplanada dos Ministérios, cobrando dos parlamentares, 

marcando reuniões, encontros, sempre sem esmorecer” (FENEIS, 2002b, p. 5).  

Daniela Richter Teixeira recordou-se, na sua entrevista, dos momentos de corpo a 

corpo com os parlamentares, ao lado de ativistas surdos, além de outras iniciativas do 

movimento social surdo nesse processo: 

 
A tramitação foi demorada, iniciou-se em 1996 e levou alguns anos. O projeto de lei 
tem que passar por várias comissões que julgam sua validade constitucional, jurídica 
ou educacional. Quando o projeto de lei estava para ser apresentado numa 
determinada comissão, pegávamos a lista de nomes dos senadores e deputados que a 
compunham e visitávamos seus gabinetes. Eu, como uma pessoa ouvinte, não me 
sentia bem falar em nome de surdos, então convidava sempre um grupo de surdos 
para ir comigo. Nos gabinetes éramos recebidos, geralmente, pelos assessores, 
raramente pelo próprio membro da comissão e deixávamos um folheto que 
explicava a importância da Libras. No dia da reunião da comissão, o grupo de surdos 
que comparecia à sessão era maior, sempre trazíamos intérprete, às vezes 
conseguíamos realizar uma apresentação de um coral de surdos, do hino nacional em 
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Libras ou algo parecido. Acho que estas apresentações sensibilizavam os 
legisladores. Nenhum deles conhecia a surdez e sua problemática e às vezes 
deixavam transparecer a sua ignorância, como uma vez um deputado evangélico, 
perguntou se os surdos, que estavam no seu gabinete, sabiam ler e doou para eles um 
exemplar da bíblia. Por coincidência, todos estudavam no segundo grau e não 
gostaram do tratamento. Muitas vezes, aconteciam alguns imprevistos, a reunião era 
cancelada na última hora e transferida para outra data ou o relator não havia 
comparecido ou os membros da comissão tinham que ir rapidamente para o plenário 
para votar. Em alguns casos, o relator reteve o projeto de lei por um ano sem dar o 
prosseguimento, ignorando os prazos estabelecidos.  
Os surdos do Brasil fizeram coleta de assinaturas, solicitando a aprovação da lei que 
reconhecia a Libras. Foram coletadas 40.000 assinaturas e entregues no gabinete da 
senadora Benedita da Silva, que ficou muito emocionada com a iniciativa e ao 
mesmo tempo surpresa.  

 

Apesar das diversas ações coletivas ligadas ao movimento social surdo, de toda a 

expectativa criada no corpo a corpo dos ativistas com os parlamentares, da tentativa do 

senador Pedro Simon de apressar a tramitação por meio de requerimentos, apenas em 28 de 

outubro de 1998 foi aprovado, na CAS, o relatório da senadora Marina Silva (PT-AC) 

consubstanciado no parecer nº 574, de 19 de maio de 1998. No seu parecer, a senadora se 

manifestou favorável à aprovação do projeto, porém, nos termos de uma emenda substitutiva, 

que, segundo a senadora, “[...] aponta para o aperfeiçoamento da matéria, resultante de 

discussões havidas com especialistas e integrantes de segmentos organizados da área” 

(BRASIL, 2002c, p. 64). 

A primeira mudança a chamar a atenção na Emenda nº 1 (substitutivo) proposta pela 

senadora Marina Silva era a substituição do termo língua por linguagem na categoria utilizada 

para se referir à forma de comunicação em sinais utilizada pelos surdos, que, desse modo, 

passava a ser designada como Linguagem Brasileira de Sinais. Além disso, a emenda excluiu 

totalmente o §3º do art. 4º do projeto de lei que assegurava o ensino-aprendizagem em Libras 

na educação básica para os surdos. Negava-se assim a histórica reivindicação do movimento 

social surdo pelo ensino em Libras nas escolas e classes especiais para surdos e, ao mesmo 

tempo, desconsideravam-se os subsídios e as sugestões da câmara técnica da Corde, bem 

como os pareceres pelos quais o MEC já havia se posicionado favoravelmente à utilização da 

Libras pelas instituições públicas de ensino, inclusive no ensino superior. Convém esclarecer, 

aliás, que tais mudanças não são justificadas no parecer da senadora. 

Após ter sido lido no plenário do Senado, o projeto de lei da Libras, agora na sua 

versão com Emenda (substitutivo) proposta pela senadora Marina Silva, foi encaminhado, no 

dia 25 de novembro de 1998, à Câmara dos Deputados para Revisão, encerrando-se assim a 
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sua primeira fase da tramitação no Senado. Já na Câmara, a tramitação do PLS nº 131/96 

(substitutivo), renomeado como PL nº 4857/98, se arrastou por quase três anos (Esquema 2). 

 
Esquema 2 – Tramitação do PLS nº131/96, renomeado PL nº 4857/98, na Câmara dos Deputados 

 

 
 

Conforme mostra o esquema 2, nota-se que, após a leitura no plenário da Câmara, em 

cinco de janeiro de 1999, o PL nº 4857/98 foi encaminhado, em primeiro lugar, para a análise 

da Comissão de Educação e Cultura (CEC). A deputada Esther Grossi, do PT/RS, foi a 

relatora na CEC, tendo proposto, no dia 19 de outubro de 1999, a aprovação do projeto nessa 

comissão, com uma emenda substitutiva que restaurava o termo língua em substituição a 

linguagem, reestabelecendo, portanto, a categoria língua brasileira de sinais. No seu voto 

como relatora, a deputada Esther Grossi esclareceu as razões pelas quais propôs uma emenda 

com essa substituição: 
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Cumpre assinalar que existe uma polêmica em torno da natureza da comunicação 
gestual dos surdos. Há quem a considera uma língua natural, estruturalmente 
diferenciada das línguas orais. Neste caso, o surdo deixa de ser um portador de 
deficiência. Outros a consideram uma linguagem, isto é, um meio de comunicação e 
expressão derivado de língua oral, sem estrutura própria. Para esta corrente, não 
existe uma língua “natural” do surdo, que deve ser tratado como portador de 
deficiência até que aprenda a expressar-se em português. 
No intuito de pautar o nosso voto pelo interesse público, discutimos essa questão 
com especialistas e integrantes dos segmentos organizados da área. Concluímos que 
o que os próprios surdos realmente querem é que: a) seja reconhecida como meio 
legal de comunicação e expressão, para fins de atendimento externo em repartições 
públicas e órgãos assemelhados, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; b) que, 
nessas repartições, o atendimento externo conte com os serviços profissionais de 
intérprete de LIBRAS; c) que seja possível estudar a Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS em estabelecimentos de ensino da rede pública (BRASIL, 1999, p. 53228). 

 

Após a aprovação na CEC, o projeto com emenda seguiu para a Comissão de 

Seguridade Social e Família (CSSF). No dia 27 de outubro de 1999, pouco mais de uma 

semana depois da aprovação da emenda proposta pela deputada Esther Grossi na CEC, o 

movimento social surdo promoveu uma demonstração pública expressiva relacionada ao 

projeto de lei da Libras no Congresso Nacional, conferindo, desse modo, maior visibilidade a 

essa demanda junto aos parlamentares das duas Casas do legislativo federal. Assim: 

 
Com a presença de todas as redes do Brasil, crianças, jovens e adultos Surdos 
compareceram em peso ao Congresso Nacional para exigir que a LEI 4857/98 
(Oficializando a LIBRAS) seja finalmente aprovada.  
A Deputada Esther Grossi, relatora do projeto de Lei, conseguiu que todos os 
manifestantes entrassem no prédio do Congresso, em seu Salão Negro, onde foram 
apresentados inúmeros números artísticos em LIBRAS. 
A chuva, que atrapalhou um pouco a chegada dos Surdos, acabou sendo a nossa 
aliada, pois a entrada de manifestantes dentro do prédio do Congresso não é 
normalmente permitida. 
Surdos de todo o país estavam presentes em pensamento, torcendo para que o ano 
2000 seja realmente marcante para a história dos Surdos brasileiros, com a 
OFICIALIZAÇÃO DA LIBRAS!!!!!! (FENEIS, 2000b, p. 24, grifo do autor). 

 

Ainda no ano de 1999, justamente para conseguir que o “[...] ano 2000 [fosse] 

realmente marcante [...] com a OFICIALIZAÇÃO DA LIBRAS!!!!!” (FENEIS, 2000b, p. 24, 

grifo do autor), a Feneis apresentou seus planos para a abertura de um escritório regional da 

organização em Brasília, vinculando-os à campanha pela oficialização nacional da Libras: 

 
Tendo em vista que as decisões políticas sempre passam pela capital do nosso país, e 
que muitas vezes nossas reivindicações não são atendidas devido ao 
desconhecimento dos políticos da realidade dos Surdos, acreditamos que a futura 
abertura de um escritório regional em Brasília poderá ser um grande passo em 
direção da regulamentação da LIBRAS. Contamos com a ajuda de todos para 
transformar esse(s) sonho(s) em realidade! (FENEIS, 1999e, p. 24). 
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Importa ressaltar que, apesar dos planos de criação da Feneis-DF terem sido 

concretizados apenas em novembro de 2001 (FENEIS, 2002a), as redes de ativistas surdos e 

ouvintes ligados a outras organizações e associações garantiram a produção de ações coletivas 

na capital do país, como a que ocorreu por ocasião da aprovação da emenda da deputada 

Esther Grossi na Câmara. De acordo com a entrevista que fizemos com a militante ouvinte da 

causa surda Silvana Patrícia de Vasconcelos, uma das fundadoras da Feneis-DF, a AJA 

(Associação do Jovem Aprendiz)113 foi uma das organizações mais atuantes na campanha 

para a oficialização da Libras em Brasília. Segundo Silvana Patrícia de Vasconcelos: 

 
As manifestações dos surdos em Brasília são anteriores à própria Feneis. Eu 
coordenei um projeto na AJA desde o final da década de 90 visando à politização de 
jovens surdos por direitos, para conscientizá-los sobre as leis e saber como cobrá-las 
das autoridades públicas. Lembro-me que falávamos muito da luta pela oficialização 
da Libras e que fizemos várias manifestações com esse objetivo no gramado em 
frente ao Congresso Nacional. A AJA tinha essa função de articulação política para 
os surdos. Eu reunia os jovens surdos ao meu redor, queria que eles se apropriassem 
dos seus direitos, que fossem os protagonistas dessas manifestações, então eu ia com 
eles, fazia interpretação simultânea em Libras nas visitas aos gabinetes dos 
deputados, dos secretários do Congresso Nacional, para pedir ajuda para recolocar 
em pauta a lei de Libras, para haver as votações.114   

 

Entrementes, enquanto desenvolviam-se essas e outras ações de militantes do 

movimento social surdo, a tramitação se alongava e, apenas no dia 24 de maio de 2000, a 

CSSF afinal aprovou o projeto com emenda da deputada Ester Grossi com base em parecer 

favorável oferecido pelo deputado Eduardo Jorge, do PT/SP. No seu voto, o deputado assim 

justificou-se: 

 
A proposição em tela merece ser louvada, por oferecer aos deficientes auditivos a 
grande oportunidade de serem tratados de forma igual.  
[...] 
Recolhidos em verdadeiros guetos, utilizaram e aperfeiçoaram uma linguagem 
própria, que, agora, com este projeto, se incorpora à vida da nação. 
[...] 
A proposição foi muito feliz ao obrigar a inclusão do ensino dessa linguagem em 
inúmeros cursos, preparando, assim, profissionais que poderão estabelecer a 

113 A AJA é uma ONG (Organização Não Governamental) criada em 1996 para promover a capacitação e a 
inserção de jovens surdos no mercado de trabalho com base em atividades oferecidas em Libras. Atualmente, a 
AJA, cuja sede fica em Brasília, tem filial em várias localidades do país, promovendo, além da 
profissionalização de surdos, a produção de materiais e oferta de cursos de Libras para empresas públicas e 
privadas. 
114 Entrevista concedida ao autor. Brasília, 28 jun. 2013. 
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comunicação necessária entre os deficientes auditivos e a sociedade (BRASIL, 2000, 
p. 27624). 
 

Vale observar que, embora tenha votado favoravelmente à emenda da deputada Esther 

Grossi que reestabeleceu a categoria Libras, o deputado Eduardo Jorge, médico sanitarista, 

exprimiu-se fundamentalmente a partir de elementos discursivos do modelo médico da 

surdez, referindo-se aos surdos como deficientes auditivos, cuja linguagem os privara de se 

integrar à sociedade, condenando-os a morarem em guetos. Por seu turno, a visão do surdo 

como objeto de comiseração manifesta-se na expectativa de uma integração social que 

depende da intermediação redentora de profissionais ouvintes, pois são estes que, ao 

aprenderem essa linguagem, poderão viabilizar a comunicação entre os deficientes auditivos e 

a sociedade mais ampla.  

Em 24 de abril de 2001, o projeto com emenda foi aprovado na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Redação (CCJR), seguindo o voto favorável do relator deputado 

Bispo Rodrigues, do PL/RJ (BRASIL, 2001, p. 16980). Finalmente, em 7 de junho de 2001, a 

tramitação na Câmara dos Deputados chega ao seu término com a aprovação unânime da 

Redação Final do referido projeto na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(CCJC), conforme o parecer favorável oferecido pelo deputado Fernando Coruja, do PDT/SC 

(BRASIL, 2001, p. 27352).  

A partir daí, o projeto da lei de Libras seguiu para a segunda e derradeira etapa de 

tramitação no Senado (Esquema 3), a qual se iniciou 12 de junho de 2001 com a leitura da 

Emenda nº 1 da Câmara ao PLS nº 131/96 (PL nº 4857/98, na Câmara) no plenário, de onde 

seguiu para análise pela Comissão de Educação (CE).  
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Esquema 3 – Segunda etapa de tramitação do PLS nº 131/96 no Senado 

 

 
 

A relatoria na CE coube ao senador Geraldo Cândido, do PT/RJ, cujo parecer foi 

favorável à aprovação pela referida comissão, o que se deliberou no dia 4 de dezembro de 

2001. Na exposição de seu voto, o senador preocupou-se em elucidar a polêmica relativa ao 

uso do conceito de linguagem ou língua de sinais, justificando a sua posição de endossar a 

segunda categoria. Assim: 

 
Após uma demorada leitura de todo o material constante deste processado, optamos 
por assumir o conceito dado na justificação do Projeto original, de que uma língua 
define-se como sistema abstrato de regras gramaticais, além de constituir-se em um 
dos veículos mais expressivos da comunicação e interação entre pessoas e grupos 
[...]. Assim, como afirma o Parecer da Secretaria de Educação Especial do 
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Ministério da Educação, a Língua Brasileira de Sinais é reconhecida cientificamente 
como um sistema linguístico de comunicação gestual-visual, com estrutura 
gramatical própria e oriunda das comunidades surdas do Brasil. Por parte da 
academia tomamos por base argumentações científicas colocadas pela Profa. Eulália 
Fernandes, Doutora em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
que afirma: a Língua de Sinais apresenta, como qualquer outra língua, uma 
estrutura própria em seus quatro planos: fonológico, morfológico, sintático e 
semântico-pragmático. São definições que se somam às reivindicações dos 
movimentos organizados da área, como Federação Nacional para a Educação e 
Integração de Surdos – FENEIS e a Federação Nacional das Associações de Pais e 
Amigos de Surdos, e tantas outras que se fizeram presentes na I CONDISUR (I 
Conferência dos Direitos e Cidadania dos Surdos do Estado de São Paulo). 
Por fim, face a esta discussão, opinamos favoravelmente à emenda aprovada e 
encaminhada pela Câmara dos Deputados, assinada pela Deputada Esther Grossi, 
titular da Comissão de Educação daquela Casa (BRASIL, 2002c, p. 101-102). 

 

Como se percebe, mais uma vez, estruturas estatais, academia e movimento social 

aparecem como elementos cuja combinação pavimentava o caminho para a oficialização da 

forma de comunicação e expressão em sinais usada pelos surdos como sendo uma língua. Fica 

assim bem demarcada a posição que, afinal, se consolidara entre tais atores sociais de que 

apenas e tão somente a categoria língua era verdadeira e apropriada, além de conferir o 

prestígio social, cultural e político que se visava atingir com a normatização jurídica nacional.  

De acordo com as observações etnográficas de Assis Silva (2012), percebemos 

também que, ainda hoje, quando interagimos com ativistas surdos, intérpretes, intelectuais e 

agentes públicos ligados a esse processo, a natureza linguística da Libras é sempre lembrada e 

reafirmada, assim como corrigido qualquer emprego inadequado do termo linguagem. Essa 

distinção tornou-se, pois, uma questão crucial na ideologia do movimento, partilhada e 

reproduzida nas interações e produções culturais entre os atores sociais envolvidos. Desse 

modo, quem fala em linguagem de sinais é imediatamente percebido como um sujeito que 

ignora ou não é aderente à configuração discursiva hegemônica nesse campo.  

Na sequência da tramitação, a emenda da Câmara ao projeto de lei foi analisada pela 

CAS, onde a senadora Emília Fernandes, do PT/RS, na análise da matéria, retomou a 

controvérsia sobre a distinção conceitual e terminológica entre língua e linguagem: “Trata-se 

de uma discussão que encontra respaldo sempre que uma das formas for adotada, pois os 

próprios especialistas polemizam em torno das definições” (BRASIL, 2002c, p. 131). Ainda 

que relutante, a senadora exarou um parecer ad hoc (posto que a senadora Marina Silva, do 

PT/AC, era a relatora) recomendando o voto favorável. Assim: 
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[...] adotamos, presentemente, a argumentação desenvolvida pelo Senador Geraldo 
Cândido, em seu parecer à Comissão de Educação. Entendemos que o debate sobre a 
utilização dos diferentes termos, embora importante, por encontrar respaldo em 
diferentes correntes de especialistas da área, poderia ser indevidamente prolongado, 
com o prejuízo da aprovação da matéria de inquestionável importância. [...] Pelo 
exposto, manifestamo-nos pela aprovação [...] (BRASIL, 2002c, p. 131). 

 

Depois da aprovação na CAS, que aconteceu no dia em 20 de março de 2001, ainda 

mais um ano transcorreu antes de o projeto de lei ser colocado para votação no plenário. 

Nesse ínterim, como durante todo o tempo dessa segunda etapa de tramitação pelo Senado, os 

documentos analisados comprovam que os atores do movimento social surdo continuaram a 

construir ações coletivas de modo a atrair o apoio de parlamentares para a aprovação do 

projeto de lei da Libras. Daniela Richter Teixeira, no depoimento que nos concedeu, 

recordou-se do sentido político que se atribuiu a um evento essencialmente voltado à 

produção e divulgação cultural em Libras, que havia ocorrido um ano antes na cidade de 

Brasília. Nas suas palavras: 

 
Para reforçar a importância da Libras, realizamos em 2000, no Teatro Municipal de 
Brasília, o 1º Festival de Arte e Cultura Surda. Convidamos todos os legisladores 
envolvidos na tramitação do projeto da lei de Libras, mas o único que compareceu 
foi o senador Pedro Simon. Ele assistiu com muita atenção, depois, no seu discurso, 
lamentou, emocionado, a ausência de seus pares e elogiou a lição de cidadania que 
os surdos estavam apresentando. Além dele registramos a presença da secretária de 
educação especial do MEC, na época a Sra. Marilene dos Santos.  

 

Nessa ocasião, os ativistas surdos mobilizaram-se para entregar um documento de 

solicitação coletiva ao senador Pedro Simon. Tratou-se de “[...] um abaixo-assinado de mais 

de 5 mil assinaturas solicitando a aprovação do projeto pelo Congresso Nacional” (FENEIS, 

2002b, p. 4).115 No ato político em que se confiou o abaixo-assinado ao senador, os seus 

organizadores esclareceram que a sua motivação principal era:  

 
[...] contar com o apoio daqueles que podem influir de forma tão proeminente para o 
que o direito do cidadão surdo possa ser exercido em plenitude, encaminhamos às 
Vossas mãos assinaturas de pessoas que acreditam e aguardam a legalização da 
LIBRAS em todo o Brasil (BRASIL, 2002a, p. 3675). 

 

115 Embora o documento do Feneis mencione cinco mil assinaturas, a fala do senador Simon na sessão de 
votação do projeto da lei de libras no Senado cita “[...] uma lista com cerca de 40 mil assinaturas [...]” (BRASIL, 
2002a, p. 3671). 
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Por meio de ações como essa, o movimento dava então visibilidade às suas 

reivindicações, tanto no aspecto mais aparente do ativismo político tradicional, que se 

exprimia na estratégia do abaixo-assinado, como também na demonstração pública da 

potencialidade de expressão artística da língua de sinais cujo reconhecimento, afinal de 

contas, os membros do movimento social surdo, nesse momento histórico, já defendiam com 

base acima de tudo em uma configuração discursiva na qual os surdos eram descritos como 

sendo uma minoria linguística e cultural.  

Portanto, conseguir trazer parlamentares e outras autoridades públicas para esse tipo 

de evento era uma forma de levá-los a testemunhar uma amostra significativa da diversidade e 

a qualidade das mais diferentes produções culturais em Libras: de danças a artes plásticas; de 

peças de teatro a performances do Hino Nacional. Tratava-se assim da exibição pública de 

elementos constituidores de uma cultura surda específica cuja existência e importância eram 

propaladas pelo movimento. Isso fica bem claro no convite feito aos parlamentares: 

 
ALIE-SE A ESTA LUTA 
Prezado Parlamentar: 
A comunidade surda brasileira, uma minoria há até bem pouco tempo desconhecida 
por grande parte da população brasileira [...] vem marcando a sua história através da 
luta pelo direito à cidadania. 
É uma luta que abrange o reconhecimento de todo o seu potencial cognitivo, social, 
linguístico e cultural. [...]  
No intuito de divulgar a cultura surda, [...] além de fortalecer a luta pelo seu 
reconhecimento linguístico como fator de identidade cultural, a comunidade surda 
juntamente àqueles que promovem a defesa de seus direitos fará acontecer o 1º 
Festival Brasileiro de Arte e Cultura Surda [...] (BRASIL, 2002a, p. 3676). 

 

Ora, tais eventos culturais e festivos passaram a se multiplicar nas escolas especiais e 

associações de surdos em várias localidades do país, intensificado sua relação com a 

divulgação da Libras a partir da segunda metade da década de 1990. Desse modo, nos eventos 

congêneres a esse festival, a Libras era utilizada como um meio de comunicação e expressão 

por um número cada vez maior de surdos, intérpretes, pesquisadores, parentes e amigos de 

surdos, professores e outros profissionais ligados à surdez. Tais atores sociais, quando 

participavam desses acontecimentos, partilhavam da criação e reprodução de novos códigos 

culturais sobre a surdez e a Libras, além da discussão e articulação das ações do movimento 

social surdo. Nesse sentido, esses eventos culturais, que se tornaram mesmo uma espécie de 

marca simbólica do movimento, configuravam-se, muitas vezes, como um de seus polos de 

latência (MELUCCI, 1996, 2001). 
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Não há dúvida de que a participação no festival de Brasília causou forte impressão no 

senador Pedro Simon, pois ele mesmo revelou isso na manifestação de seu voto, no ano 

seguinte, no histórico dia 3 de abril de 2002.  Foi nessa data que a discussão e votação da lei 

de Libras afinal constou da ordem do dia do Senado.  

Logo pela manhã, conscientes da importância do momento, muitos ativistas surdos 

marcaram a sua presença no centro do poder legislativo federal, onde manifestaram suas 

crenças e aspirações de diversas formas. 

 
Às 9 horas da manhã realizamos em frente ao Congresso Nacional um evento que 
contou com a participação de um número muito grande de pessoas e da comunidade 
Surda, representada pelas seguintes instituições: Associação de Surdos de Brasília, 
FENAPAS, AJA, APADA/DF, diversas escolas, FENEIS/DF, CORDE e 
CONADE/MJ. 
Durante o evento, foram apresentadas peças teatrais em LIBRAS, com o objetivo de 
divulgar também a cultura Surda. [...] As pessoas presentes permaneceram no local 
até 15 horas, quando recebemos autorização para entrarmos no plenário do Senado 
Federal (FENEIS, 2002b, p. 4). 

 

Portanto, foi diante de uma multidão de mais de uma centena de manifestantes, a 

maioria deles ativistas surdos da rede de relações sociais do movimento social surdo, ligadas à 

AJA, à Fenapas, à Feneis-DF, entre outros atores sociais que se acomodavam nas galerias do 

plenário, que se iniciou a 33ª sessão deliberativa ordinária do Senado, nesse dia 3 de abril de 

2002.  

Logo nas primeiras falas, o senador Eduardo Suplicy, do PT/SP, constatou o número 

grande de surdos presentes e intermediou um pedido que lhe fora feito pelos militantes surdos 

para que fosse autorizada a entrada de crianças e jovens surdos que haviam ficado do lado de 

fora do plenário, pois as cadeiras das galerias já haviam sido todas ocupadas. Assim, nas 

palavras do senador Eduardo Suplicy: 

 
[...] centenas de pessoas, que representam três milhões de pessoas que têm 
deficiência, vieram ao Senado e estão querendo assistir essa votação tão importante. 
Trata-se de um momento muito especial. V. Exª poderá observar que os professores 
estão transmitindo o que está sendo discutido aqui, estão traduzindo nossos debates 
para os estudantes e pessoas que estão realizando esses estudos. Por isso, Sr. 
Presidente, gostaria de pedir tolerância à Presidência: que possam entrar apenas mais 
quarenta crianças. Elas poderiam, inclusive, ficar de pé. Há o compromisso de 
permanecer em perfeita ordem. Elas querem, tendo vindo de longe, apenas 
testemunhar o debate, a discussão da matéria. Trata-se de algo excepcional. Sei que 
as galerias estão cheias, mas com um pouco de tolerância, é possível receber essas 
crianças [...]” (BRASIL, 2002a, p. 3658). 
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Tal pedido foi aceito. Em seguimento, o primeiro senador a se pronunciar a respeito do 

projeto de lei da Libras foi Geraldo Cândido, do PT-RJ, seu relator na segunda passagem do 

projeto pela CE. Ele reiterou as mesmas posições que assumira no seu relatório, em que se 

manifestara favoravelmente à aprovação, com base em uma linha de argumentação calcada no 

reconhecimento de direitos de cidadania, isto é, a democratização do acesso à informação e a 

integração à sociedade.  

O próximo a falar foi o senador Pedro Simon, que, aliás, já tinha um histórico de 

grande envolvimento com essa matéria no decorrer de sua tramitação pelo Senado. Ele iniciou 

o seu pronunciamento referindo-se justamente à sua participação no evento cultural-político 

que fora promovido dois anos antes pelos surdos brasilienses, o que havia lhe possibilitado 

perceber e entender melhor o valor da produção cultural dos surdos: 

 
Tive a honra de participar do I Festival Brasileiro de Arte e Cultura Surda [...] Foi 
um acontecimento emocionante, notável, em que se viu e se sentiu a capacidade de 
jovens que, apesar de deficiências, conseguem se sobressair e apresentar uma obra 
notável [...] (BRASIL, 2002a, p. 3671). 

 

Nessa ocasião, o senador conta que recebeu um abaixo-assinado solicitando ao 

Congresso Nacional voto favorável ao projeto da lei de Libras e que “[...] a tramitação desse 

Projeto de Lei seja concluída o mais rápido possível, atendendo assim aos anseios dos surdos 

do Brasil” (BRASIL, 2002a, p. 3673). Ele então se prontificou a ser, nos assuntos 

correlacionados ao andamento da matéria, o porta-voz das entidades promotoras desse evento, 

“[...] todas ligadas ao movimento dos surdos e mudos [...]” (BRASIL, 2002a, p. 3673), a 

saber:  

 
[...] Associação dos Surdos do Distrito federal; Associação do Jovem Aprendiz – 
AJA; Federação Nacional de Pais e Amigos de Surdos – Fenapas; Federação 
Nacional para a Educação e Integração do Surdo – Feneis; Centro de Apoio ao 
Portador de Necessidades Especiais – CENAP; Corde-DF (BRASIL, 2002a, p. 
3671). 

 

Essa fala do senador corrobora, mais uma vez, as evidências sobre a multiplicidade de 

atores envolvidos no processo de reivindicação e acompanhamento do processo legislativo da 

lei de Libras. Apesar de se colocar como porta-voz do movimento social, de participar de 

eventos da comunidade surda, e da autoproclamada abertura ao conhecimento sobre a surdez 

e a Libras, a justificativa de voto do senador Pedro Simon foi fundamentalmente justificada 
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em apelos sentimentais e religiosos que remetem aos padrões de modelo caritativo da surdez. 

Assim: 

 
Talvez como nunca, hoje, nesta Casa, estejamos votando um projeto que tem alma e 
sentimento, dedicação a exatamente uma parcela da população brasileira muitas 
vezes esquecida [...]. Hoje, o Senado identifica-se com os mais necessitados, com os 
mais justos, com os mais puros, com os mais dignos da sociedade brasileira 
(BRASIL, 2002a, p. 3671). 

 

Em seguida ao senador Simon, pronunciaram-se favoravelmente ao projeto de lei os 

senadores Suplicy, que elogiou “[...] a beleza com a qual as professoras estão transmitindo 

sinais, traduzindo as palavras [...] nas galerias” (BRASIL, 2002a, p. 3677), e a senadora 

Heloísa Helena, do PT-AL, que assim se exprimiu: “Infelizmente, não consigo me relacionar 

com os jovens com deficiência auditiva, como penso que deveria fazer. Farei apenas um “oi”. 

(Gesto) Todos vocês estão no nosso coração. (Gesto)” (BRASIL, 2002a, p. 3677), antes de 

adjetivar a aprovação da lei da Libras como “[...] um presente que damos agora [...]” 

(BRASIL, 2002a, p. 3677). Nota-se, portanto, mais registros de posições fortemente 

enviesadas pelo modelo caritativo da surdez. 

De todos os parlamentares que se manifestaram, entendemos que o senador Artur da 

Távola, do PSDB-RJ, foi aquele que mais se fundamentou no reconhecimento do estatuto 

linguístico da Libras no seu posicionamento em prol da oficialização. Nas suas palavras, a 

aprovação do projeto de lei: 

 
[...] tem um significado que vai além da simples solidariedade que já é tão 
significativa no ser humano. Ele oficializa uma língua. O idioma que falamos é 
oficializado pelas leis do País. Ele tem as suas regras, os seus dogmas, os seus 
ditames, e, agora, o País está a oficializar uma língua brasileira de sinais, que tem 
muito de criação brasileira [...] um idioma pátrio como qualquer outro (BRASIL, 
2002a, p. 3677-78). 

 

Dando prosseguimento à sessão, o encaminhamento da votação foi feito pelo senador 

Ademir Andrade, do PSB-PA, que manifestou a posição favorável do seu partido à aprovação 

do projeto de lei, e pelo senador Casildo Maldaner, do PMDB-SC, que ressaltou o fato de que 

essa aprovação beneficiaria pessoas de sua própria família. Na continuação, o presidente do 

Senado, senador Ramez Tebet, do PMDB-MS, colocou o projeto de lei em votação. A 

aprovação foi unânime. Ao proclamá-la, o senador registrou a presença, nas galerias do 
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Senado, de representantes da Associação dos Surdos de Brasília e da Feneis, e assim 

pronunciou-se: 

 
Acabamos de aprovar, certamente, a lei mais humana, mais cristã e humanitária do 
senado da República, desde que nos encontramos aqui, a lei que aprova os sinais 
como expressão da manifestação do ser humano, daqueles que, por uma razão ou 
outra, foram privados dos seus sentidos (BRASIL, 2002a, p. 3680). 

 

Ratificada a aprovação do PLS nº 131/96 (PL nº 4857/98 na Câmara) pelo Congresso 

Nacional (ANEXO D), deu-se, no dia cinco de abril de 2002, o seu encaminhamento, pelo 

presidente do Senado, à sanção da presidência da República. No dia 24 de abril de 2002, o 

referido projeto de lei afinal foi sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, 

sendo assim convertido na Lei nº 10.436 (ANEXO E).  

Desse modo, a Libras foi oficializada na supracitada lei como “[...] meio legal de 

comunicação e expressão [...]” das comunidades surdas no Brasil (BRASIL, 2002b). O Estado 

brasileiro comprometeu-se ainda a envidar esforços para apoiar o seu uso e divulgação: 

 
Art. 2º Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas 
concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e 
difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva 
e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil (BRASIL, 2002b). 

 

É muito difícil dimensionar o significado da aprovação da lei de Libras para um 

conjunto tão complexo e multifacetado de atores sociais, que incluem ativistas surdos e 

ouvintes do movimento social surdo, intelectuais mais ou menos engajados nas atividades 

desse movimento, pessoas de diferentes gerações e localidades do país, de diversas realidades 

sociais. Contudo, podemos tentar vislumbrar, na miríade de declarações a respeito dessa 

aprovação, os seus significados vários. 

Assim, no editorial da Revista da Feneis publicada após a sanção presidencial da lei de 

Libras, o então presidente da organização, Antônio Mário Sousa Duarte, escreveu: 

 
[...] podemos comemorar, depois de anos e anos de luta, a [...] grande conquista que 
obtivemos no dia 24 de abril deste ano, o reconhecimento [da] LIBRAS. [...] 
Creio eu, que agora com fé em Deus, a vida da pessoa Surda terá um grande avanço, 
basta a conscientização e reconhecimento [dessa conquista] pela humanidade, 
conforme nós Surdos queremos (FENEIS, 2002b). 
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Por sua vez, Antônio Campos de Abreu, na entrevista que nos concedeu, recordou-se 

dos militantes que, à época, já avaliavam a lei de Libras como ainda incompleta. Para ele, 

contudo, o momento era de celebração: 

 
Os senadores votaram um projeto final. Votaram e aprovaram. Foi tudo aprovado 
em 2002. A língua de sinais foi reconhecida. Tinha gente que reclamava da lei: 
“Porque não tem regras! Não têm diretrizes! Só tem a lei”. Mas eu dizia: “Gente, foi 
uma luta, já conseguimos a lei!”116 

 

João Alves, que não acompanhou a fase final de tramitação da lei de Libras, recorda-se 

que se surpreendeu com o acontecimento: “Para mim foi uma surpresa, porque eu não 

acompanhei de muito perto. Foi uma surpresa muito boa, muito positiva e era mais um passo 

para que os surdos ficassem menos desiguais. Igualdade é difícil, mas menos desiguais.” 

No seu depoimento, Eulalia Fernandes lembrou-se do momento especial em que soube 

da aprovação da lei de Libras: 

 
Ouvi a notícia e me lembro que reuni os meus funcionários do Programa Surdez, na 
UERJ (alguns deles, surdos), dei a notícia e disse: “missão cumprida”... vamos para 
a próxima batalha da lista... e me lembro que todos riram. Mas foi uma festa. Nos 
abraçamos... foi bem legal.  
Mas, no fundo, no fundo mesmo, eu sabia que era uma luta da qual eu tinha 
começado a participar arduamente, desde 1979 e, mais efetivamente, naquele dia em 
1981, em que, no Ines, escolhi responder em Sinais, àquela minha amiga surda, em 
vez de garantir meu espaço junto à direção para a minha pesquisa com os surdos, em 
sala de aula...  
Mesmo assim, eu também sabia que uma nova luta estava apenas no começo, pois, 
entre a lei e sua execução, há muitos quilômetros a serem rodados. Ainda hoje. 

 

Para Ferreira Brito (2003, p. 59), a aprovação da lei de Libras, principalmente, mais as 

outras leis municipais e estaduais, assim como as atividades sociais e acadêmicas em prol dos 

direitos dos surdos a Libras, com base em questões sociais e linguísticas, implicaram: 

 
[...] uma revisão do que é uma pessoa surda e do “status” do seu principal meio de 
comunicação, a Língua Brasileira de Sinais. A mudança que se operou foi muito 
profunda e, agora, a maioria das pessoas que antes discriminava os surdos e sua 
língua de sinais não ousa mais fazê-lo da forma como o faziam. A discriminação 
ainda existe, porém, apresenta-se de forma camuflada devido à reação que tal atitude 

116 Entrevista concedida ao autor. Cotia, SP, 13 ago. 2011. Intérprete de Libras: Neiva de Aquino Albres. Neste 
trabalho, pertencem a esta entrevista todas as citações de Antônio Campos de Abreu que não estiverem 
referenciadas a outras publicações. 
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provocaria nos surdos, agora cientes de que usam uma língua de verdade e não uma 
mera “mímica”. 

 
Já para o ator e ativista surdo Nelson Pimenta, a lei de Libras foi um marco na história 

dos surdos brasileiros: 

 
Antes, o surdo era diminuído realmente. Depois desse movimento surdo que nós 
fizemos, que nós criamos, existiu uma mudança completamente aceita pela 
sociedade. Depois da lei de Libras, a mudança foi completa, tanto educacional 
quanto cultural. O movimento surdo foi um grande colaborador para mudar a cabeça 
das pessoas, porque a sociedade, os políticos puderam ver esse movimento. Os 
nossos militantes surdos tiveram um grande potencial para argumentar em relação a 
essa mudança. 

 

A lei de Libras foi, enfim, uma conquista significativa para os atores sociais que 

participaram de diferentes formas das ações reivindicativas, sem as quais ela não teria sido 

proposta e aprovada. Afinal, a luta pela oficialização da Libras “[...] significou uma 

unanimidade nos movimentos surdos” (THOMA; KLEIN, 2010, p. 113), ou como bem 

definiu Antônio Campos de Abreu: “Os surdos preferem língua de sinais [...] Na história, o 

surdo teria uma lei para reconhecer a sua língua há muito tempo.”  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O que nos moveu a propor a pesquisa cujos resultados sustentam a elaboração da 

presente tese foi, acima de tudo, o objetivo principal de tentar entender e explicar o processo 

histórico que teve como corolário a aprovação da lei de Libras no ano de 2002, sendo que, na 

abordagem desse processo, a nossa investigação foi conduzida de modo a concentrar o seu 

foco na agência das pessoas surdas, tendo em vista o nosso interesse específico de poder 

dimensionar o peso desses sujeitos no fenômeno da normatização jurídica da língua de sinais 

no nosso país. 

Como os primeiros dados da pesquisa bibliográfica e documental já apontavam para 

uma participação, nesse processo, de vários ativistas surdos vinculados à Feneis, mas também 

associados em outros grupos, como o Surdos Venceremos (BERENZ, 1998), entendemos, na 

construção teórica do objeto – que se deu, portanto, lastreada nesses dados –, que a atuação 

desses atores sociais poderia ser mais bem estudada e compreendida com base na teoria da 

ação coletiva desenvolvida pelo sociólogo italiano Alberto Melucci (1996), a qual, antes de 

qualquer coisa, nos permitiu ver, na complexidade das redes de interatuações entre militantes 

surdos, a constituição e o desenvolvimento de um movimento social, no sentido definido por 

esse autor.  

Para Melucci (1996, 2001), os movimentos sociais contemporâneos não devem ser 

descritos como entidades monolíticas, que agem como um ator unitário na realidade social, 

mas como um sistema composto de relações criadas e mantidas por diferentes atores sociais, o 

qual se desenvolve entre os polos inter-relacionados da latência (no qual a ideologia, a 

identidade coletiva e as ações coletivas do movimento são engendradas, partilhadas e 

experimentadas entre os seus membros) e da visibilidade (no qual as demandas do movimento 

vêm à tona na esfera pública). Esse sistema composto “[...] legitima e une ações de diferentes 

projetos e organizações [e na] perspectiva dos eventos coletivos separados [...] oferece um 

horizonte de unificação e fortalecimento político [sendo] um contexto altamente relevante 

para a ação coletiva” (HYVÄRINEN, 1997, p. 20, tradução nossa, grifo do autor). 

A partir desse referencial teórico, analisamos as fontes escritas e orais, coletadas por 

meio de diferentes técnicas de metodologia qualitativa (principalmente, entrevista e pesquisa 

documental), e procuramos descrever a historicidade da constituição e ação, no processo 
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estudado, de um movimento social surdo brasileiro, o qual, segundo a nossa análise, foi um 

sistema composto que, em um dado contexto sócio-histórico, fornecia, fundamentalmente, 

uma ideologia, uma identidade coletiva, um sentido por meio das quais os seus diversos atores 

sociais percebiam e orientavam as suas ações coletivas.  

Importa, aqui, enfatizar um ponto importante da nossa análise. Tentamos no 

desenvolvimento da tese explicitar a complexidade e o caráter múltiplo, do ponto de vista da 

produção das ações coletivas, do movimento social surdo brasileiro, demarcando, na sua 

descrição, um núcleo de poder representado pela Feneis, cujo empoderamento se constituiu 

historicamente, sobretudo na interface com o Estado, notadamente a Corde e o MEC/Seesp, e 

a academia. Entendemos, contudo, que essa centralidade da Feneis não fez dela o movimento 

social surdo propriamente dito, posto que este, tal como buscamos demonstrar, não pode ser 

reduzido a um fenômeno social que somente teria existido devido à presença de uma dada 

entidade única por trás de todas as manifestações públicas e demais ações coletivas, uma vez 

que estas, conforme corroboraram as evidências, foram produzidas por atores sociais 

individuais e coletivos distintos, sendo a Feneis, indubitavelmente, o maior importante deles, 

mas não o único.  

Ocorre que, no caso de nossa investigação empírica, a maior parte das fontes escritas 

coletadas não só é diretamente relacionada à Feneis como também foi por ela produzida (por 

exemplo, os relatórios, o jornal e a revista dessa organização). Além disso, muitos dos 

ativistas surdos entrevistados são fundadores e antigos dirigentes da Feneis, como João Alves, 

Antônio Abreu e Ana Regina Campello, sendo ela também a sua atual presidente. Ora, esse 

viés do corpus documental não nos passou despercebido na redação da tese e deveu-se em 

grande parte a dois fatores. Primeiro, o trabalho de campo foi feito principalmente na cidade 

do Rio de Janeiro, por ter sido ela o espaço histórico da emergência do movimento social 

surdo. Ao mesmo tempo, essa cidade foi onde a Feneis nasceu, sendo as ações do movimento 

social surdo articuladas e desenvolvidas na capital fluminense, ainda que engendradas fora do 

âmbito da organização, bastante influenciadas pela proximidade e centralidade desse núcleo 

de poder. O segundo fator diz respeito à geração e ao acesso a fontes sobre o objeto de 

pesquisa. A Feneis, justamente por ter se constituído historicamente como a principal 
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organização do movimento social117, pode reunir recursos que lhe possibilitaram documentar 

com mais intensidade e completude as suas próprias iniciativas e, ademais, conseguir 

preservá-las em diferentes suportes documentais (por exemplo, materiais escritos em formato 

impresso ou eletrônico). Portanto, muitos dos documentos disponíveis aos pesquisadores 

sobre a história recente dos surdos no Brasil, principalmente nos seus aspectos sociais e 

políticos, são oriundos da Feneis. 

Esperamos que tais características da composição do corpus documental da nossa 

pesquisa sejam levadas em conta na apreciação dos resultados da nossa investigação. Assim 

sendo, acreditamos ainda que novas pesquisas sobre o movimento social surdo brasileiro que, 

por exemplo, focalizem as ações desenvolvidas por associações de surdos ou grupos de 

ativistas surdos em outras localidades do país poderão ampliar o cenário que apresentamos 

acerca do processo estudado, tornando-o mais contrabalançado em relação à Feneis, 

sobremaneira no que concerne ao papel do seu núcleo histórico, estabelecido na cidade do Rio 

Janeiro. 

Em que pesem essas considerações, a reconstrução histórica do movimento social 

surdo brasileiro que apresentamos nesta tese mostra que ele nasceu no contexto sócio-

histórico da redemocratização, na primeira metade da década de 1980, como parte de um 

processo mais amplo e complexo de emergência e desenvolvimento do movimento social das 

pessoas com deficiência (NASCIMENTO, 2001; CRESPO, 2009; LANNA JÚNIOR, 2010; 

SÃO PAULO, 2011).  

Nesse sentido, expusemos a maneira como uma primeira geração de ativistas surdos, 

oriundos de associações de surdos de caráter local, engajou-se na composição das atividades 

do movimento social das pessoas com deficiência ainda nos primórdios dos anos 1980. Desse 

modo, esses ativistas passaram a poder interagir com representantes das outras deficiências, 

de uma forma geral mais bem articulados politicamente, em um ambiente dinâmico, no qual 

novas ideias acerca da deficiência e dos direitos das pessoas com deficiência eram 

apresentadas, produzidas e partilhadas, dando sentido às práticas e às demandas dos membros 

desse movimento junto ao Estado e à sociedade civil.  

117 Na acepção de McCarthy e Zald (1997, p. 153, tradução nossa) de “[...] uma organização complexa, ou 
formal, que identifica suas metas com as preferências de um movimento social [...] e as tentativas para implantar 
esses objetivos”. Nesse sentido, são organizações tipicamente formais, que existem com base na lei, têm seus 
escritórios e procedimentos administrativos, e estão dispostas a se envolver com o sistema político-institucional. 
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Defendemos o ponto de vista de que veio dessa interação a ideologia e as práticas em 

torno das quais se estruturaram o surgimento e desenvolvimento das ações coletivas que 

compuseram o movimento social surdo no decurso da década de 1980. Tais ações, 

essencialmente, buscavam o protagonismo das pessoas surdas na sua organização política e na 

condução dos assuntos relativos à sua vida social, bem como reivindicavam a garantia, pelo 

Estado, de direitos sociais ligados à integração social, à acessibilidade, à comunicação, entre 

outros que assegurassem, para a pessoa surda, a igualdade de oportunidade com relação às 

pessoas sem deficiência, sendo tal igualdade vista à época como uma condição sine qua non 

para o exercício pleno da cidadania.  

Portanto, nessa primeira fase de sua histórica, que se estende aproximadamente da 

década de 1980 aos primeiros anos da década de 1990, o movimento social surdo brasileiro 

apresenta uma práxis e uma pauta de reivindicações bem semelhante aos movimentos das 

outras deficiências. Não há ainda, por exemplo, uma demanda específica e clara acerca do 

reconhecimento oficial da forma de comunicação em sinais, que, afinal, era empregada por 

muitas pessoas surdas, a despeito dos mecanismos coercitivos ou desencorajadores da sua 

utilização nas escolas e classes especiais para surdos (MOURA, 2000; SOARES, 2005). 

Muito menos se fala, no interior das relações do movimento social surdo, em identidade e 

cultura surda atrelada à língua sinalizada. Todavia, levando-se em conta tais aspectos, 

destacamos que, já desde os seus primórdios do movimento, podemos divisar na pauta de 

reivindicações dos seus primeiros membros referências a essa forma de comunicação 

sinalizada, ou seja, não há como se concluir por uma omissão acerca do tema; ele só não 

adquiriu a prioridade e o significado que viria a ter. 

Por isso, fizemos questão de ressaltar que, em 1980, quando, no I Encontro Nacional 

de Entidades de Pessoas Deficientes, são apresentadas reivindicações específicas para pessoas 

então denominadas de deficientes auditivas, já aparecem pedidos sobre a linguagem mímica, 

os quais são justificados, porém, tendo em vista principalmente as situações em que, na 

escolarização das pessoas surdas, se apresentam “[...] problemas de idade adulta, ou existe, 

também em criança, a falta de capacidades e possibilidades de conseguir estudar através da 

linguagem oral” (I ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE PESSOAS 

DEFICIENTES, 1980, apud NASCIMENTO, 2001, p. 192). Ou seja, há evidências que 

apontam que, nesse contexto de emergência do movimento social surdo, a língua de prestígio 

ainda é a língua oral. 
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Ademais, como expusemos, muitas, talvez a maioria, das lideranças surdas desse 

momento histórico, a despeito de também serem usuárias mais ou menos proficientes da 

Libras, são surdos oralizados e, desse modo, adquiriam conhecimentos e se expressavam na 

esfera pública principalmente por meio da língua portuguesa. Todavia, ao que tudo indica, 

elas já se mostravam sensíveis à importância da forma de comunicação em sinais utilizada 

preferencialmente por muitas pessoas surdas. Vale a esse respeito lembrar as palavras de João 

Alves, cuja militância no movimento surdo remonta às suas origens, quando, na sua 

entrevista, ele disse: 

 
Eu, Ana Regina, Carlos Alberto e outros que você lê na historiografia, nós 
compomos uma elite, no sentido de que sabemos mais português do que a grande 
maioria. Então a gente tinha acesso à informação, a gente conseguia digerir essa 
informação e consequentemente se conscientizava melhor. A gente passou a 
transmitir isso para os surdos, despertar, conscientizar: “Vocês têm uma língua de 
sinais, vocês têm direito a uma educação melhor etc.” 

 

Também explicamos na nossa tese que, por um conjunto de circunstâncias e disputas 

de ordem política, o movimento social das pessoas com deficiência fragmentou-se a partir de 

1983, dividindo-se a atuação dos seus membros, que até então era unificada, por grupos 

representativos das diferentes deficiências. Foi esse um ponto de inflexão importante para os 

ativistas surdos da época, e que poderia ter resultado na sua mais completa dispersão e 

desmobilização, pois eles mesmos se viam como sendo os mais desarticulados dentre todos os 

grupos de pessoas com deficiência.  

Todavia, eles não se apequenaram e são contundentes os relatos das lideranças surdas 

entrevistadas, como Ana Regina Campello e João Alves, sobre como elas mobilizaram os 

seus recursos e energias pessoais, além de buscarem as ajudas mais improváveis, para poder 

continuar o seu trabalho de militância, o qual lhes possibilitou organizar as primeiras 

manifestações públicas a dar visibilidade a um movimento social surdo ainda em fase 

embrionária. Foi nesse contexto que, como explanamos, aconteceu, na cidade do Rio de 

Janeiro, em 1984, aquela que foi muito provavelmente a primeira passeata de pessoas surdas 

no Brasil, convocada e conduzida por lideranças surdas, para demandar junto às autoridades 

públicas o cumprimento de uma lei de colocação de legendas em português nos programas 

televisivos. Nota-se, portanto, que também esse primeiro protesto coletivo de surdos foi feito 

por acessibilidade à comunicação, mas, desta vez, na modalidade escrita da língua portuguesa. 
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Mas isso, como vimos, foi só o começo. A tese apresenta aquela que talvez seja uma 

das ações coletivas mais admiráveis protagonizados pela primeira geração de ativistas surdos. 

Vimos que eles, após terem se organizado em comissões regionais de luta por direitos, 

decidiram encarar e superar a resistência de pessoas ouvintes preconceituosas, ligadas ao 

ensino oralista, para poder montar uma chapa com maioria de pessoas surdas, concorrer e 

vencer a eleição para a presidência da Feneida. Após a tomada do poder na Feneida, os 

ativistas surdos transformaram-na, em 1987, na Feneis. Essa ação foi fundamental, na medida 

em que, na condição de federação de entidades de e para surdos, a Feneis, já nas mãos de 

ativistas surdos, ocupou espaços importantes que haviam sido abertos nas mais variadas 

instâncias estatais federais, estaduais e municipais pelo movimento social das pessoas com 

deficiência.  

Seguindo a conceituação de Tarrow (2009), descrevemos tais instâncias como 

dimensões institucionais de estruturas de oportunidades políticas favoráveis ao movimento 

social surdo, na medida em que elas propiciavam recursos materiais e simbólicos 

indispensáveis à produção das ações coletivas desse, em especial à estruturação da sua 

principal organização, a Feneis. Vale aqui destacar a esse propósito o fato histórico de que, 

como comprovamos, a estruturação da Feneis, que viabilizou a consecução de suas diferentes 

metas no decorrer dos anos, dependeu em grande parte de recursos públicos obtidos 

principalmente via Corde, MEC/Seesp e Dataprev (convênio para a terceirização do trabalho 

de profissionais surdos). 

Destacamos ainda no nosso trabalho, dentre as iniciativas mais relevantes dos 

dirigentes da Feneis, nos seus primeiros anos de funcionamento, os esforços envidados no 

objetivo de promover cursos de Libras visando à formação de intérpretes e à capacitação de 

instrutores surdos. Afinal, sem a formação de intérpretes e de instrutores surdos, os 

desdobramentos posteriores do movimento social surdo, como as reivindicações relacionadas 

à Libras, não teriam sido viáveis. 

Provamos, apoiados nas fontes escritas e orais, que aos poucos ganhou forma no 

movimento social surdo uma campanha pela oficialização da Libras, cujos desdobramentos 

mais importantes foram detalhados no desenvolvimento da tese. O objetivo primordial da 

campanha, que ganhou as ruas pela primeira vez em 1994, era o de buscar, por força da lei, o 

reconhecimento que, de diversos modos e pelas mais variadas razões, era negado à Libras. 

Explicamos, nesse sentido, que a oficialização não se vinculou, originalmente, a bandeiras 
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e/ou categorias pelas quais o movimento social surdo é mais conhecido nos dias de hoje – 

como o bilinguismo e a defesa da cultura e identidade surda. A justificativa baseava-se, antes 

de qualquer coisa, nos direitos sociais de cidadania, em especial o direito à comunicação em 

igualdade de oportunidade com o ouvinte nas várias esferas da vida social, o que se traduzia, 

em termos práticos, por exemplo, no direito ao atendimento por intérpretes em serviços 

públicos essenciais e no direito ao uso dessa língua nas escolas e classes especiais para 

surdos.  

Foi esse, como avaliamos, o tom da passeata organizada pelo grupo Surdos 

Venceremos, liderado pelo ator e ativista surdo Nelson Pimenta, que colocou cerca de duas 

mil pessoas, surdas e ouvintes, na orla da Praia de Copacabana no dia 25 de setembro de 

1994. Pela sua dimensão, pelos seus desdobramentos, pela sua produção simbólica (os lemas, 

os cartazes, os símbolos), apresentamos essa passeata como um dos pontos altos do 

movimento social surdo na sua primeira fase (BERENZ, 1998, 2003). 

Por volta dessa época, mais precisamente no final de 1993, identificamos a produção 

daquela que consideramos como a primeira peça do que viria a se consolidar nos anos 

seguintes como uma guinada discursiva no interior do movimento social surdo. Trata-se do 

documento As comunidades surdas reivindicam os seus direitos linguísticos (FENEIS, 

1993c). Produzido, chancelado e divulgado pela Feneis, tal documento foi escrito por 

pesquisadores do GP Libras da Feneis – um exemplo de simbiose do movimento social e da 

academia –, coordenado pela linguista Tanya Felipe.  

Podemos dizer de modo mais sucinto possível que as ideias que expressa em tal 

documento são as de que as línguas de sinais são línguas naturais, completas e equivalentes 

do ponto de vista gramatical às línguas orais, e de que, por isso, os surdos usuários da Libras 

são membros de uma minoria linguística e cultural (FENEIS, 1993c). Pontuamos, ainda, que, 

à época, tais ideias já circulavam há alguns anos em diferentes grupos e projetos acadêmicos 

sobre a Libras e o bilinguismo, por exemplo, nas atividades de pesquisa, ensino e extensão 

desenvolvidas por Eulalia Fernandes e Lucinda Ferreira Brito, respectivamente na UERJ e na 

UFRJ. 

Apesar de os efeitos desse documento, ao que tudo indica, não terem sido imediatos na 

alteração dos rumos das práticas do movimento social surdo, como é comum nas 

transformações de ordem cultural, com o passar dos anos, as ideias e categorias enunciadas 

nesse documento – e em outros materiais de conteúdo semelhante que, a partir de então, 
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passaram a ser veiculados – aos poucos foram sendo apropriadas por ativistas surdos, ligados 

ou não à Feneis, em diferentes localidades do país, que a transformaram numa espécie de 

nova ideologia do movimento social surdo brasileiro, base, portanto, para a construção de 

uma nova identidade coletiva e da produção de novos códigos culturais e quadros 

interpretativos sobre a surdez e a língua de sinais partilhados entre os seus membros. 

É nesse sentido que a tese afirma que, na segunda metade da década de 1990, o 

movimento social surdo brasileiro que, na sua primeira fase, à semelhança de seus congêneres 

no campo do movimento social das pessoas com deficiência, dirigia o seu foco na luta por 

direito de cidadania, a partir dessa guinada, passou a produzir e circular um dado discurso que 

Assis Silva (2012) bem categorizou como surdez como particularidade étnico-linguística, o 

qual se afirmou e consolidou-se desde então como a ideologia dominante do movimento. 

Esse discurso passou então a ser cada vez mais nutrido na latência do movimento e a 

embasar as aparições públicas deste no polo da visibilidade. Houve, assim, uma mudança na 

no sentido dado pelo movimento à campanha pela oficialização da Libras. Tratava-se, agora, 

de defender tal oficialização em nome do estatuto linguístico da Libras, comprovado pelos 

linguistas, ainda mais porque essa língua viso espacial representava o elemento constitutivo e 

produtor de uma cultura surda e de uma identidade surda. Em outras palavras, após essa 

guinada discursiva, a bandeira da oficialização não era mais carregada em nome da cidadania, 

por igualdade de oportunidade; mas, sim, por identidade, por direitos linguísticos e culturais.  

É nesse contexto que ativistas do movimento social surdo, ligados à Feneis e à 

Fenapas, dão início à construção do processo legislativo que culminaria na lei de Libras de 

2002. Depois de reuniões em vão com vários parlamentares, ativistas surdos e ouvintes do 

movimento encontraram-se com a senadora Benedita da Silva, do PT/RJ, e explicaram-lhe a 

importância, para os surdos, da aprovação de uma lei que oficializasse a Libras em âmbito 

nacional. Tendo obtido o apoio da senadora a essa causa, entregaram-lhe um conjunto 

composto de textos acadêmicos e outros materiais para subsidiar a redação de um projeto de 

lei com essa finalidade, inclusive o documento As comunidades surdas reivindicam os seus 

direitos linguísticos (FENEIS, 1993c). Foi assim, portanto, que nasceu o projeto de lei da 

Libras apresentado no plenário do Senado no ano de 1996 (ANEXO C). 

Ao elucidarmos o modo como se deu a tramitação de quase seis anos do projeto de lei 

pelas duas Casas legislativas do Congresso Nacional, apresentamos e analisamos os pareceres 

das diversas comissões que o apreciaram. Mostramos desse modo como as manifestações dos 
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parlamentares, de forma geral, poucas vezes se pautavam pela configuração discursiva da 

surdez como particularidade étnico-linguística, que embasara em grande parte o projeto de lei 

original, predominando a utilização de argumentos mais vinculados aos direitos sociais de 

cidadania, e que, por vezes, resvalavam para concepções do modelo assistencialista ou até 

médico da surdez.   

Por seu turno, ao descrevermos os desdobramentos do movimento social surdo, 

observamos que os argumentos utilizados para sustentar a campanha pela oficialização da 

Libras (a da luta por cidadania e da luta por direitos linguístico-culturais) coexistiram, mas, 

progressiva e ininterruptamente, o segundo sobrepôs-se, tendo ganhado com o passar do 

tempo cada vez mais poder dentro do movimento, predominando, por exemplo, na interação 

da maioria dos seus membros com a mídia, as instâncias estatais, e, em especial, a academia.  

Esse discurso, afinal, que se engendrara com a participação decisiva dos intelectuais, 

teve impressionante ascensão na academia no decorrer dos anos 1990, e assim ganhou cada 

vez mais espaço e legitimidade nas linhas de pesquisa, nos cursos, eventos e produções 

científicas. Criou-se, aliás, uma tradição de pesquisa a partir dele, os chamados Estados 

Surdos, produto e produtor dessa configuração discursiva. Ademais, formou-se, com base 

nele, toda uma geração de acadêmicos ouvintes e surdos, muitos dos quais oriundos dos 

quadros do movimento social surdo, e que a eles permaneceram ligados, circulando entre 

academia e movimento social. 

Foi essa configuração discursiva, da surdez como particularidade étnico-linguística, 

que afinal embalou a passeata de militantes surdos e ouvintes que ocorreu no dia 24 de abril 

de 1999 na cidade de Porto Alegre e que culminou no ato político de entrega do documento A 

educação que nós surdos queremos (FENEIS, 1999b). Foi esse mais um momento importante 

do polo de visibilidade do movimento social surdo brasileiro; de demonstração pública das 

suas novas ideias, que agora embasavam as suas produções culturais e reivindicações ao 

sistema político-institucional.  Foi assim em 2000, em Brasília, no I Festival de Arte e Cultura 

Surda; e em 2001, na cidade de São Paulo, no I Condicisur.  

Enquanto tais eventos se desenrolavam, várias estratégias eram adotadas pelo 

movimento social surdo para convencer os parlamentares a colocarem em pauta e votarem 

favoravelmente no projeto da lei de Libras: visitas aos seus gabinetes, manifestações em 

frente ao Congresso, convites para eventos culturais produzidos pelo movimento, abaixo-

assinados, entre outras. Tais pressões foram importantes para que, finalmente, sob o 
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testemunho de mais de uma centena de ativistas surdos e ouvintes, no dia três de abril de 

2002, esse projeto fosse aprovado pelo Senado, para logo seguir à sanção presidencial, que se 

deu no dia 24 de abril.  

Nossa análise do percurso que levou à aprovação da lei de Libras evidencia o 

protagonismo dos ativistas surdos, que, como mostramos, se manifestou em diversos 

acontecimentos. Antes de qualquer coisa, a própria ideia da necessidade de se ter uma lei para 

reconhecer oficialmente essa língua em âmbito nacional foi uma criação do movimento social 

surdo, no sentido que emergiu de discussões e proposições ocorridas entre os atores sociais 

desse sistema composto, tendo se consolidado na passagem da década de 1980 para a década 

de 1990.  

Além de ter sido uma ideia oriunda dos surdos, uma aspiração por eles acalentada por 

anos a fio (um dos presentes com os quais já se sonhava desde o Natal de 1993), a 

oficialização da Libras tornou-se a bandeira que engendrou ou que esteve presente nas mais 

expressivas ações coletivas produzidas pelos movimento surdo entre os anos de 1990 e 2002, 

tais como a promoção de cursos de Libras para a formação de intérpretes e capacitação de 

instrutores surdos, passeatas, reivindicações e busca de apoio junto ao MEC/Seesp e à Corde, 

constituição do Comitê Pró-oficialização da Libras, formulação e entrega de documentos, 

manifestos e abaixo-assinados a autoridades públicas, condução das associações locais e 

regionais de surdos para se obter a aprovação de leis municipais e estaduais de 

reconhecimento da Libras, lobby junto a parlamentares, inclusive, o contato com a senadora 

Benedita da Silva.  

Evidentemente, tal como demonstrado, a tese do protagonismo do movimento surdo 

no processo histórico que culminou na lei de Libras não exclui o reconhecimento da 

importância da participação de intelectuais (inclusive, porque muitos deles compuseram as 

redes de relacionamento do movimento, como é o caso, por exemplo, da linguista Tanya 

Amara Felipe) nem do apoio de agentes públicos de esferas estatais, como a Corde e o 

MEC/Seesp. Tampouco se pretende recusar o devido crédito à senadora Benedita da Silva, 

que acolheu e deu seguimento à demanda da oficialização, bem como aos demais 

parlamentares, que emitiram pareceres, manifestaram-se e votaram a favor da aprovação da 

matéria, ou, ainda, ao presidente Fernando Henrique Cardoso, pela sanção dessa norma 

jurídica. Não obstante, conforme expusemos durante o desenvolvimento da tese, as ações 

coletivas produzidas pelo movimento social surdo foram determinantes para que exista hoje 
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uma lei de Libras, e, no sistema composto de relações sociais que o constituiu e o manteve, a 

agência de ativistas surdos foi fundamental para que o processo estudado afinal tivesse tido o 

desfecho que teve. 
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