
( ( ( ( ( 1 (r ( r (r l (r ( ( ( ( ( ( ( ( ( ('( ( l (f' ( l ( ( ( t l ( ( ( 

ADRIANA DA SILVA THOMA 

IMA61NÁRIO SOCIAL E EDUCAÇÃO DO SURDO 

INSTITUCIONAUZADO 

Porto AJegre, março de 1997. 



( I ( (\(({( (((( ( ( ( ( ( ( ( f ( ( { ( ( ( , I ((((t (((((( ({ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

IMAGINÁRIO SOCIAL E EDUCAÇÃO DO SURDO INSTITUCIONALIZADO 

ADRIANA DA SILVA THOMA 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(PPGEDUIUFRGS) como requisito parcial para obtenção do titulo de 
Mestre em Educação. 

Porto Alegre, março de 1997. 



( ( ( ( ( ( ( r f (r r t (c c ( 1 < l r ( (c l C r< 

T452i Thoma, Adriana da Silva 
Imaginário social e educação do surdo institu

cionalizado/ Adriana da Si lva Thoma . - Porto 
Alegre: UFRGS/FACED, 1997. 

142p. 

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. Faculdade de Educação. 
Programa de P~s -G~aduação em Educação. 

l .Educacão especial. 2.Educação de deficientes 
auditivos. 3.Surdez. 4.Imaginário social. 5. FEBEM 

CDU: 301.085 :376.353 

Catalogação na publicação 
Bibl ioteca Setorial de Educação da UFRGS 

( ( ( ( ( ( ( 



((I(({( ((r (( ((t ((t ~' ((ítr(((r (r r (( l ( ( ( f ( ( l ( ( { ( 

ORIENTADOR: 

Prof. Dr. Hugo Otto Beyer 

BANCA EXAMINADORA: 

1° Examinador: 

Prof. Dr. Carlos Skliar (UFRGS) 

r Examinador: 

Profa. Ora Valeska F. Oliveira (UFSM) 

3° Examinador: 

Prof Dr. Nilton B. Fischer (UFRGS) 



(( (((( ( (( (((I (((r((((( (I ((((((((( (((( (( ((f (( \( 

(t- Você pensa que eu teria tanta dificuldade e tanto prazer em 
escrever, que eu me teria obstinado nisso, cabeça baixa, se não 
preparasse- com as mãos um pouco febris- o labirinto onde me 
aventurar, deslocar meu propósito, abrir-lhe subterraneos, enterrá
lo longe dele mesmo, encontrar-lhe desvios que resumem e 
deformam seu percurso, onde me perder e aparecer, finalmente, 
diante de olhos que eu não terei mais que encontrar? Vários, como 
eu sem dúvida, escrevem para não ter mais um rosto. Não me 
pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo: é 
uma moral de estado civil; ela rege nossos papéis. Que ela nos 
deixe livres quando se trata de escrever." 

FOUCAULT,t987:20 
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RESUMO 

Busco entender o imaginário social construído sobre o surdo abrigado na FEBEM e o papel da escola e da 

institucionalização em suas vidas. Por se tratar de um grupo duplamente marginalizado (são surdos ... e são da 

FEBEM), parto do pressuposto de que a imagem presente no âmbito social o condiciona sob a ótica da 

improdutividade e do conseqüente fracasso social. Em uma sociedade capitalista-moderna que, com suas nonnas 

de comportamento e seus padrões de perfeição e beleza, prima pela valorização corpórea enquanto força produtiva, 

que lugar ocupa esse sujeito? 

A investigação é de cunho qualitativo e a criação se faz presente, apresentando um caráter não-ortodoxo. A 

pesquisa é descritiva/analítica e os dados coletados aparecem no texto de forma a serem entendidos segundo os 

conceitos teóricos utilizados. 

Como fonte de informação, foram realizadas entrevistas com os funcionários da Escola de Surdos onde 

estudam os sujeitos da pesquisa e com os funcionários da Instituição onde moram, cujas falas utilizei na análise do 

que tento desvendar. Na análise dos dados, utilizo alguns conceitos de autores que falam sobre a questão do 

imaginário, do estigma e da formação da identidade. Na perspectiva da surdez, me valho de outros autores que 

dedicam seus estudos ao tema educação de surdos. 
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ABSTRACT 

I try to understand the imaginário social1 built over the deaf sheltered into FEBEM as well as the papers 

played by school and sheltering in their lives. As they are a twice marginalized group (they are deaf.. . and they 

belong to FEBEM), I assume that the images built by society over the deaf constrains them to an state of 

unproductiveness and, as a result, to the social failure. In a modem-capitalist society which behaviour rules and 

pattems o f perfection and beauty increases the value o f the body as a productive source, where could this people 

take place? 

The investigation has a qualitative non-ortodox character. The research follows the description-analysis 

pattem. Collected data were exposed so that it can be taken through to the adopted theorical guidelines. 

As an inforrnation source, some interviews were taken with the Deaf School and Home-Institutional 

employees whose speeches supports the analysis of what I try to undercover. In data analysis, I assume some 

author's concepts to deal with imagery, stigma and identity development question. To outlook deaf, other author's 

concepts conceming deafs education concepts were taken. 

1 A versão em inglês para o tenno imaginário social poderia alterar o sentido em que o mesmo é utilizado neste trabalho. Por isso, optei por não 
vertê-la. Em todo caso. a ,·ersão mais próxima tal\'ez fosse social imagery. 
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INTRODUÇÃO 
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INTRODUÇÃO 

DA FECUNDAÇÃO AO NASCIMENTO: 

A Trajetória da Pesquisa e os Aspectos Metodológicos 

OPor que esta pesquisa? 

A dissertação que aqui apresento é resultado de indagações surgidas durante a trajetória acadêmica e 

profissional, ainda que esta última não tenha sido longa. Na época em que cursava a graduação, voltada ao ensino 

do surdo, exercia, concomitantemente, funções de monitoramento em uma instituição pertencente a FEBEM 

(Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor) e a Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS. Aparentemente, em 

comum havia apenas o fato de ambos, estudo e trabalho, serem direcionados a grupos excluídos: surdos, por um 

lado, e crianças e adolescentes em situação de abandono e/ou risco, por outro. 

Para mim, era curioso a imagem que as pessoas em geral tinham sobre esses grupos e como, dialeticamente, 

sua auto-imagem era constituída. Quando optei por realizar o curso de Educação Especial - Habilitação em 

4 
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Audiocomunicação o apoio recebido em geral não foi dos maiores. A maioria das pessoas julgava (e ainda julga) 

necessário se ter uma espécie de dom, de instinto caridoso para trabalhar com crianças tão diferentes. O mesmo se 

deu quando entrei para a FEBEM ... Como se não bastasse trabalhar com surdos, ainda vai trabalhar com 

crianças de ma, com delinqiientesjuvenis, cuja história de vida é bastante dificil. 

Não posso negar que mesmo eu tinha uma imagem bastante próxima ao ponto de vista da maioria. Mas, de 

onde vem essa imagem um tanto pejorativa que a sociedade possui sobre os surdos e sobre os internos da FEBEM? 

A mídia, principal fonnadora de opiniões em nosso tempo, talvez seja também a principal responsável por essa 

imagem distorcida. Entretanto, as raízes dessa imagem vêm do passado e a mídia, ao mesmo tempo em que 

reproduz o que está presente há muitos séculos, produz subjetividades de acordo com os interesses sociais de cada 

época. Historicamente, sabemos que todos aqueles que não se enquadravam nos padrões de normalidade estavam 

automaticamente excluídos do meio social. Eram colocados a parte sob o pretexto de seu convívio ser um grande 

risco para os demais. Ser surdo, negro ou louco; envelhecer ou ser pobre- tudo isso indica uma inferioridade diante 

dos padrões de beleza e comportamento pré-estabelecidos. 

Aos poucos a imagem que tinha foi cedendo espaço para uma outra, que mostrava uma realidade desses 

sujeitos diferente da antiga. Os surdos não eram mais vistos por mim como pessoas incapazes, improdutivas, com 

dificuldades para aprender ou se desenvolver afetiva e cognitivamente. Ao contrário, passei a ver o quanto somos 

nós que, muitas vezes, estamos despreparados para trabalhar com eles. Quanto às crianças e adolescentes da 

FEBEM com quem trabalhava, aprendi que são iguais a quaisquer outros, distinguindo-se apenas por não terem um 

lar, uma família para os suprir, ao menos, em suas necessidades básicas de moradia, saúde e alimentação. O que 

5 
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acontece, no mais das vezes, e que colabora para a imagem negativa que normalmente construímos a respeito 

desses sujeitos, é que a FEBEM é merecedora de manchetes somente quando acontecem incidentes em unidades 

que atendem infratores, aqueles que, por não terem 18 anos completos, não vão para um presídio, apesar de ter 

cometido um ato infracional grave. 

Acredito que são poucos os que possuem um conhecimento da atuação desta Fundação. Como poderá ser 

constatado ao longo do trabalho, os profissionais que fizeram parte da pesquisa são unânimes em dizer que a 

grande maioria das pessoas vê a FEBEM como um lugar destinado apenas a recolher os menores2 criminosos, que 

precisam ser recuperados para então serem devolvidos a sociedade. Imagem equivocada. A FEBEM também 

atende aos chamados casos de situação de abandono e/ou risco, que são aqueles que, por um motivo ou outro, estão 

nas ruas ou sofrendo maus-tratos da própria família ou dos responsáveis. Embora ambas as situações (infração e 

abandono e/ou risco) difiram em vários aspectos, permanecem semelhanças na sua essência quanto à imagem 

social, que considera todos como marginais, pivetes de rua, delinqüentes, etc. 

Entre os casos atendidos pela FEBEM, existem especificidades como: portadores de deficiência mental, 

crianças e adolescentes aidéticos, com câncer, surdez, etc. Para os casos mais complicados existem as Casas 

Especiais, entre elas o Instituto Dom Bosco, que atende casos de deficiência mental. No caso que se relaciona aos 

surdos, que nos interessa particularmente, não existem casas específicas. Estes estão abrigados juntamente com 

ouvintes em unidades com uma proposta de atendimento o mais semelhante possível de um lar comum. 

2 Com a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. o termo menores foi substituJdo por crianças e adolescentes, termo que será 
adotado neste trabalho. 

6 



( ( ( { ( 

t:m alguns Abrigos Residenciais, como disse acima, encontram-se surdos fazendo parte do contexto e, assim 

como os demais, freqüentam a escola, fazem atividades de lazer dentro e fora da instituição a fim de que sejam 

integrados em todos os segmentos sociais, etc. Esses surdos diferem dos demais por estarem vivendo o que 

podemos chamar de dupla marginalização: são da FEBEM e são surdos. Situação "aparentemente" complicada ... 

Ao menos é essa a idéia que faz a maioria das pessoas. Diante da realidade do nosso pais, como acreditar que é 

possível um sujeito com tais características vir a possuir um espaço no âmbito social? A única via de acesso talvez 

seja a educação escolar. 

Por isso, pensei ser necessário tentar descobrir qual a imagem que possuem os profissionais que estão 

diretamente envolvidos com os surdos institucionalizados3
: os funcionários e equipe técnica da FEBEM e os 

professores, direção e técnicos da escola. 

6 Como foi realizada? 

Na proposta inicial de pesquisa, intencionava dar prioridade ao imaginário do próprio aluno surdo da 

FEBEM, o que me foi impossibilitado por fatores, entre outros, de ordem lingüística. Pretendia dar voz aos 

1 Embora saiba que os surdos em geral sofreram cliversas fonnas de instituicionalizaçiJo - por exemplo. em escolas oralistas ou de Comunicaçao 
Total - nesta pesquisa tomo o tenno institucionalizado! para definir os pertencentes a FEBEM. 
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silenciados, como fez Foucault em seus estudos.4 Embora não tendo total domínio da língua de sinais dos surdos, 

poderia ter utilizado recursos visuais, como filmagem, para coletar os depoimentos desses surdos ou mesmo como 

recurso para registrar as observações, de forma que pudessem ser analisadas posteriormente com o auxílio de um 

intérprete, se necessário. 

foi o que fiz no começo. 

Juntamente com uma colega surd~ fomos até a FEBEM para filmarmos o cotidiano daquela instituição. 

Nesta primeira filmagem, pude perceber o quanto seria difícil captar por vias tão diretas o imaginário que 

pretendia. As crianças dessa unidade estavam recém estruturando sua língua de sinais, o que dificultou seu 

entendimento diante de questões apresentadas a fim de orientar o rumo do diálogo. Pensei, então, em utilizar 

recursos gráficos como forma de possível análise. Pedi aos meninos que desenhassem a escola onde estudavam, o 

que gostavam de fazer lá, a sala de aula, os amigos da escola: o mais velho desenhou o prédio da escola, a 

professora, os colegas; o menino menor, apenas reproduziu o que o outro havia feito. O mesmo aconteceu em outra 

unidade, com uma surda de 25 anos que está na FEBEM desde pequena. Quando pedi que escrevesse ou fizesse 

um desenho da escola, reproduzindo o que gostava e o que não gostava lá, esta desenhou também a professora, os 

colegas e a sala-de-aula. Quanto à casa onde mora na FEBEM, ela desenhou a estrutura física de todo o complexo 

que faz parte do Instituto Juvenil Feminino: a casa onde estava, a sede do Instituto, o terreno localizado entre eles5 

4 Foucault. ao escrever sobre a história da loucura ou o nascimento da prisão, não priorizou o que tinha a dizer o carcerário ou o diretor do hospital, 
mas o que tinham a dizer os próprios loucos ou os presidiários. 
5 Este terreno desenhado por E., uma das surdas da pesquisa, era utilizado como espaço de lazer da comunidade até bem pouco tempo, quando o 
Governo do Estado liberou verba para a construção de outro prédio destinado aos infratores, que atualmente estão em grande número no ICM 
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e um terceiro prédio onde ficam infratores. Após o término do desenho, explicou-me cada uma das unidade, 

apontando da janela da casa onde estávamos para os demais com sinais indicativos, entre eles, o sinal de prisão, 

informando que os internos de lá não podiam sair e ficavam presos em celas separadas e, às vezes~ quando seu 

comportamento ultrapassava os limites impostos, sob o efeito de medicação. 

@) Os sujeitos e o contexto 

Diante desses fatos, e pela disponibilidade de sujeitos surdos com os quais poderia trabalhar (resumidos a 

três), decidi, então, renwtciar às filmagens e aos recursos gráficos de antes, optando por realizar entrevistas semi

estruturadas, as quais foram realizadas no mês de dezembro de 1996, junto aos profissionais da escola e da 

FEBEM (num total de 12 entrevistados, sendo 5 da escola e 7 da FEBEM), a fim de conhecer a imagem que 

possuem sobre a surdez e a institucionalização. Posteriormente, busquei comparar este imaginário com a educação 

escolar desse sujeito. Ao mesmo tempo em que pensava poder dar conta de decifrar o papel da escola na vida e no 

futuro desse aluno, procurei analisar a situação institucional da qual fazem parte, onde, hipoteticamente, pensava 

existir uma situação de reeducação, visto que toda a instituição, segundo a concepção foucaultiana, é um lugar de 

controle. 

(Instituto Central de Menores) localizado junto a Sede Central da FEBEM de Porto AJegre. Junto ao Instituto Juvenil Feminino existe uma unidade 
para infratores, a qual é também insuficiente para abrigar um número maior do que o que possui. Um dos monitores que trabalha na unidade de E. 
fez um comentário. em conversa informa], de que considera esta uma má aplicação do dinheiro público, uma vez que a construçao está, atualmente, 
parada por falta de recursos. A verba destinada foi insuficiente para a conclusâo da obra. Por outro lado, pensa ser posslvel uma reestruturação dos 
prédios já existentes, os quais poderiam abrigar mais internos, desde que melhor aproveitado o espaço disponlvel. A ocupação do terreno, segundo 
este monitor. deu fim ao único espaço existente para jogar futebol e outras atividades desta ordem. que os moradores da vila dispunham. 
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Trabalho com o depoimento dos profissionais que atuam na escola e na FEBEM e, com base nesses 

depoimentos, tento entender o imaginário construído sobre o surdo que vive na instituição FEBEM, embora, no 

começo, quisesse saber deles (dos próprios surdos da FEBEM) o significado da institucionalização residencial, da 

educação escolar e da escola em suas vidas. A idéia inicial estava voltada aos aspectos subjetivos, desejos, sonhos, 

expectativas, necessidades e anseios desses alunos no processo ensino-aprendizagem. 

A pesquisa relata aspectos da vida pessoal e escolar de sete surdos que vivem abrigados na FEBEM. Entre 

eles, duas meninas foram desligadas da instituição residencial, mas fizeram parte do estudo por terem freqüentado 

a escola de surdos estando, portanto, dentro dos critérios de análise. Uma terceira menina está (ou estava na época 

da coleta de dados) foragida da FEBEM e uma quarta menina, da mesma unidade desta última, com um quadro 

que lhe atribui outros comprometimentos associados à surdez. Embora, talvez não os tenha, esta menina não possui 

uma linguagem compreensiva suficiente nem oral, nem em sinais para manter uma comunicação inteligivel com 

ouvintes ou com surdos.6 

Os sujeitos da pesquisa, cujos depoimentos me pennitiram conclui-la, vivem o cotidiano dos surdos da 

FEBEM, seja trabalhando com eles na escola ou na unidade residencial onde moram. Quero apresentá-los aqui, a 

fim de que possamos conhecê-los melhor e, com base em informações sobre eles, compreender a imagem que 

possuem sobre os sujeitos alvo da pesquisa (os surdos da FEBEM). 

6 No ítem 2.1. desta dissertaçilo apresento os sujeitos da pesquisa. descrevendo os aspectos que considero relevantes na análise do imaginário 
constmído sobre eles. 
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A primeira entrevistada, M.J.B., é professora do aluno A .S., da segunda série da escola de surdos. M.J. é 

pedagoga e não possui habilitação para lecionar com surdos. Está na escola por cedência do Estado, onde atuou 

durante vários anos. Entre todos os entrevistados, esta professora foi a única de quem não obtive resposta quando 

questionada sobre o significado, para ela, de ser surdo e estar na FEBEM, conforme transcrição da entrevista em 

anexo ( Anexo A: entrevista no O I). Quando lhe perguntei "Prá ti, o que significa ser surdo e estar na FEBEM? ", 

ela pediu para responder por escrito. Expliquei mais detalhes sobre a questão, de forma que ficasse claro o que eu 

gostaria de saber: Esses alunos vivem em uma situação de exclusão, de marginalização, por serem surdos e por 

estarem na FEREM? Como tu pensas que eles são vistos perante a sociedade e por ti mesma? Não respondeu a 

questão. Mais adiante, no ítem 2.1 . (Quem são e como vivem os surdos da FEBEM?), faço algumas inferências 

quanto ao comportamento apresentado por ela, limitando-me, por hora, a apresentá-la sucintamente. 

A segunda entrevistada, M.L.L. (Anexo A: entrevista no 02), também é professora na escola de surdos. Em 

sua turma está o aluno F.L.L., outro surdo da FEBEM, que reside na mesma unidade do aluno de M.J. M.L. difere 

substancialmente das demais entrevistadas da escola, por estar cursando o mestrado, onde desenvolve uma 

pesquisa sobre a formação do educador surdo, apostando numa proposta de educação bilingüe, com o modelo 

surdo adulto centrado na figura do professor. Sua formação acadêmica é específica na área, tendo cursado 

Educação Especial- Habilitação em Audiocomunicação. Mesmo antes do curso de graduação, M.L. trabalhava em 

classe de surdos, o que lhe possibilitou uma inserção na comunidade surda e a aquisição da língua de sinais. Hoje, 

M.L. atua também como intérprete de surdos e membro da FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração 

do Surdo). 

11 
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A terceira entrevista (Anexo A: entrevista n° 03), foi feita com S.J., orientadora educacional da escola de 

surdos. S.J. trabalha na escola há alguns anos, mas nunca trabalhou em sala-de-aula. À ela, cabe resolver questões 

referentes ao encaminhamento do aluno ao atendimento clínico da escola, acompanhamento do trabalho dos 

professores e orientação aos pais e alunos. Entre os depoimentos coletados na escola, o de S.J. é o que demonstra, 

de maneira mais clara, uma colocação de dificuldades do aluno surdo da FEBEM, derivadas do pertencimento 

desse aluno a uma instituição de abrigo governamental. Segundo ela, o fato de ser da FEBEM é um empecilho 

social maior do que o fato de ser surdo. 

A quarta entrevistada (Anexo A: entrevista no 04), Irmã S.M., é diretora da escola de surdo. Possui uma 

fonnação teológica que está presente em suas respostas. A escola é de Congregação Franciscana e, portanto, regida 

sob bases de cunho religioso. No depoimento de S.M., fica claro um discurso dessa natureza, que vê o surdo como 

pessoa antes de tudo. Há uma aposta no trabalho realizado a partir das potencialidades do aluno, que não deve 

limitar o aluno ou prever seu desenvolvimento. Acredita, ainda, que o fato de ser da FEBEM não coloca o aluno 

surdo em uma condição diferenciada, visto que a realidade sócio-econômica da maioria dos alunos é de classe 

baixa. O que mantêm a escola é a verba destinada peJa Congregação e não o pagamento de mensalidades dos 

alunos. Além do cargo de direção, ela é responsável pelo atendimento clínico da escola, onde é feito um trabalho 

voltado a aquisição da fala dos surdos. 

A quinta entrevista (Anexo A: entrevista n° 04), foi realizada com M.S.A, professora de surdos, com 

graduação em Educação Especial - Habilitação em Audiocomunicação. M .S. trabalha com uma turma de adultos, 

que estão na segunda série. Em sua tunna, esteve uma aluna da FEBEM com sérios problemas de socialização, que 
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saiu da turma e ficou somente com o atendimento clínico da escola e uma outra que, mesmo estando na FEBEM, 

"é uma aluna interessada, estudiosa, caprichosa." Em seu depoimento, M.A fala sobre a imagem de FEBEM que 

tinha no passado e a imagem de FEBEM que possui hoje, que varia segundo o comportamento apresentado por 

suas alunas. Segundo ela, a primeira aluna "era bem a idéia de F E BEM que eu tinha", o que foi modificando pelo 

convivio com a segunda e por um conhecimento maior do funcionamento da FEBEM. Este conhecimento se deu 

no convivio também com os profissionais de lá pois, ainda segundo M.A, a imagem de FEBEM que é passada pela 

mjdia é aquela que mostra os motins, os conflitos ocorridos nas unidades destinadas aos infratores. 

Os sujeitos descritos acima, são os profissionais da escola de surdos, conforme os dados demonstram. Na 

FEBEM, por sua vez, realizei mais 7 entrevistas com profissionais técnicos, monitores e estagiários, os quais passo 

a descrever agora. 

No Abrigo Residencial "A", onde estão abrigados F. e AS., as entrevistas foram feitas com dois monitores 

("tios") que trabalham em turnos distintos. Esses profissionais trabalham em turnos diários de 6 horas: o plantão da 

manhã, inicia às 07:00, antes do horário de levantar dos meninos (08:00) e termina às 13 :00, horário em que o 

almoço está terminando e a escala de organização da cozinha acontecendo. O plantão da tarde, têm início às 13:00 

e término às 19:00, quando começa o plantão da noite, que termina às 07:00 da manhã do dia seguinte. Aos fmais 

de semana os plantões são de 12:00, sendo das 07:00 às 19:00 com troca às 19:00 e término novamente às 07:00 

do dia seguinte. 

As trocas de plantão são pem1itidas, a fim de que os monitores tenham uma flexibilidade quando desejam 

folgar em um final de semana. No entanto, quando isso acontece, eles poderão passar um fmal de semana 
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cumprindo plantão de 24 ou 36 horas. Como a proposta de atendimento é fazer com que a unidade se pareça o mais 

possível com um lar comum, o local de trabalho passa a ser, muitas vezes, uma extensão da casa do próprio 

funcionário. Isso, no entanto, parece não incomodá-los. Pelo contrário, estão (não digo todos) acostumados com as 

atividades que desempenham, embora as condições de trabalho sejam questionadas em alguns momentos. 

A primeira entrevista na unidade referida antes, foi feita com J (Anexo 8: entrevista n°0l), monitor do 

turno da manhã. Esse monitor conhece o funcionamento da FEBEM já há alguns anos, pois seus pais também 

foram monitores da instituição. Sua visão de FEBEM não está de acordo com o que a mídia normalmente 

apresenta, pois considera que os meninos com os quais trabalha são crianças até normais. Considera, no entanto, 

que os surdos que estão lá poderão ter dificuldades futuras pelo fato de ser surdo, uma vez que esta condição de 

surdo (denominada por ele de dificuldade física) pode levar a não aceitação do surdo no mundo ouvinte que não o 

"escuta". Reconhece, por outro lado, que a FEBEM é vista pejorativamente no âmbito social maior, mesmo 

discordando desta imagem negativa. 

A segunda entrevista, também feita nesta unidade, trás o depoimento da G (Anexo B: entrevista n°02), que 

sempre quis trabalhar como monilora na FF:BEM, confonne suas próprias palavras. O seu plantão é no turno da 

tarde e é ela quem geralmente leva os meninos na escola e participa das atividades que exigem a presença dos pais 

ou responsáveis. G. diz adorar o que faz e estar acostumada com os meninos surdos de lá. Para ela, eles são 

crianças com condições de serem alguém na vida, apesar de toda a visão negativa de FEBEM que está presente na 

sociedade. Falar que trabalha na FEBEM, segundo ela, causa uma impressão nas pessoas (na maioria), que ficam 

surpresas ao saber que lá também existem meninos e meninas abandonados, sem uma farnilia para atendê-los. Seu 
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envolvimento com o meio onde trabalha vai muito além do ditado peJa função que desempenha, a ponto de, por 

conta própria, buscar o curso de Língua de Sinais na escola, a fim de poder entender e se comunicar melhor com os 

surdos com quem trabalha. 

As outras 5 entrevistas foram realizadas no Instituto Juvenil Feminino (IJF), junto a dois monitores, uma 

técnica em educação e duas estagiárias do curso de pedagogia da PUC. 

A primeira delas foi feita com N (Anexo C: entrevista n°0l), técnica em educação do IJF. N. é responsável 

pelo encaminhamento e acompanhamento das meninas à escola. Não possui formação acadêmica na área da 

educação, mas desempenha funções ligadas ao campo educacional. É ela quem resolve as questões de vaga nas 

escolas, de matrícula e de retirada das meninas. As surdas que estão ou estiveram na FEBEM sob sua 

responsabilidade quanto a educação, são as alunas AA., E., C.B., S. e M. As duas primeiras foram alunas da 

professora M.A (Anexo A: entrevista n°05), a terceira e a quarta menina não estão mais na escola, mas estudaram 

lá durante um longo período e a última (M.) fez uma avaliação na escola, mas não chegou a freqüentá-la por ser 

diagnosticada como portadora de outros ~omprometimentos além da surdez. 

N., entre os entrevistados é quem mais coloca informações sobre as 5 surdas citadas acima, uma vez que tem 

(ou teve envolvimento direto com todas elas). Por sua experiência, considera fundamental a criação de escolas para 

surdos com ensino profissionalizante, noturno e supletivo (ou, ao menos, a criação de classes de surdos em escolas 

nonnais). 

Na sede do Instituto foram entrevistadas, conjuntamente, duas estagiárias de pedagogia da PUC, P. e C. 

(Anexo B: entrevista n°02). Estas estagiárias optaram, coincidentemente (pois só fiquei sabendo durante a 
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entrevista), pela habilitação em educação especial. Na FEBEM, elas trabalham com atividades educacionais junto 

às meninas que estão lá, revezando-se entre os grupos compostos por lO meninas cada um. Quanto à surda (M.) 

que está atualmente na Sede do Instituto, elas revelam posturas um tanto distinta: C. considera a escola de surdos 

importante pelo convívio com os pares e pela possibilidade de formação de identidade (ou, ao menos, de 

identificação) que esta oferece; P., por sua vez, considera importante o convívio dos surdos com ouvintes em sala

de-aula, a fim de que possam integrar-se socialmente. Na FEBEM, as atividades que desenvolvem são em 

conjunto, não dando atenção especial à M., que está fora da escola e, à nível de ensino formal, praticamente fadada 

ao fracasso . 

As demais entrevistas com os funcionários da FEBEM, aconteceram no Anexo do I.J.F., junto a dois 

monitores (onde E. está abrigada e S., sua innã, esteve até o ano de 96). Estes monitores, da mesma forma que os 

anteriores, trabalham em plantões, sendo que o primeiro entrevistado (AS.) trabalha no turno da manhã e a segunda 

entrevistada (L.) no turno da tarde. 

O primeiro depoimento, dado pelo monitor AS. (Anexo C: entrevista n°03), , revela uma postura política 

atenta e contrária às desigualdades sociais. Este monitor trabalha há alguns anos na FEBEM, onde começou em 

uma unidade para infratores. Solicitou sua transferência pois, em conversa informal, diz não ser carcereiro de 

menores. Conhece detalhes da vida pessoal de E. e de S., as surdas com quem trabalha (ou trabalhou) nesta 

unidade onde está atualmente. Segundo ele, é importante que os funcionários que atuam com surdos na Fundação 

tenham conhecimento da Língua de Sinais, para melhor se comunicar com as pessoas que apresentam essa 

deficiência. Considera, como a grande maioria das pessoas, que o problema central da integração social do surdo 
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está na dependência do aprendizado da língua de sinais pelos ouvintes. Em função disso, buscou (como a monitora 

G ., a técnica em educação N. e a monitora L.) o curso oferecido pela escola, não podendo concluí-lo pela 

exigüidade do tempo. 

finalmente, apresento L. (Anexo C: entrevista n°04), monitora do I.J.F. Esta monitora é formada em 

Psicologia mas, em função de ter feito concurso e sido aprovada para desempenhar funções de monitoramento na 

FEBEM, acabou por não atuar em sua área de formação. Como disse acima, L. também fez o curso de Língua de 

Sinais, considerando ser este um dos principais fatores que permite a socialização do surdo. Está na FEBEM há 

pouco tempo e, por isso, não conhece a origem (ou as suposições sobre ela) das irmãs E. e S. Quanto ao 

relacionamento destas surdas com as demais ouvintes da unidade, considera um pouco problemático devido a 

ligação e proximidade de E. (não cita S. por não estar mais lá) com os funcionários, o que causa um certo ciúme 

nas demais. Além disso, aponta E. como uma menina super afetiva, o que também pode gerar este sentimento 

negativo nas outras que estão na casa. 

Outros detalhes sobre os entrevistados podem ser encontrados no ítem 2.1., bem como nos Anexos da 

pesquisa, onde constam os depoimentos na íntegra, possibilitando um melhor entendimento do contexto onde as 

falas estão contextualizadas. 

O As bases teóricas 
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Dando fonna e sustentação a este trabalho, estão alguns autores que traduzem, cada um a seu modo, as 

instituições sociais e seu funcionamento. Comelius Castoriadis, com a Instituição Imaginária da Sociedade, 

fornece pistas para uma possível interpretação do fenômeno que aqui analiso. Michel Foucault, em Vigiar e Punir, 

faz uma análise histórica do significado do corpo nas relações de poder e saber sancionados socialmente, 

possibilitando entender como são tratados os sujeitos tidos como improdutivos ao longo dos tempos. Aquilo que 

acreditava estar num passado, há pelo menos dois séculos atrás, apresenta-se hoje sob uma forma sutil de violência. 

O corpo improdutivo sofre tanto ou mais que outrora e a violência de que é alvo toma-se praticamente impossfvel 

de ser anulada: ela está no íntimo de cada um de nós, no imaginário que construímos sobre detenninados grupos 

sociais, impondo-lhes possibilidades e limites que nem sempre são reais. Também Erving Goffman se fará 

presente, falando sobre o Estigma atribuído a detenninadas categorias de indivíduos e o significado deste estigma 

em suas vidas. 

Além desses outros autores, que tratam especificamente da questão da surdez, irão aparecer, possibilitando 

entender questões relativas à socialização do surdo, as conseqüências sociais geradas pela surdez, a problemática 

comunicativa e a fonnação da identidade surda7
. Estas questões dizem respeito aos surdos em geral, onde se 

encontram também os surdos institucionalizados com os quais trabalho. Entre os autores da área estão Carlos 

Skliar, Carlos Sanchez, Luis Behares, Bemd Ahrbeck, Lucinda Brito, Maria Cecília Góes e outros que, embora não 

estejam citados no texto, dedicam-se a pesquisar o "complexo" mundo dos surdos e nos levam a pensar em uma 

educação possível para eles. 

Esta última questão será \'Ísta também sob o prisma da i nsliluciona l i7.a~o. 
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Não utilizo as teorias dos autores como guias fechados para a análise do fenômeno em questão. Apenas 

tomo alguns conceitos dados por eles como forma de realizá-la. Não faço um coquetel epistemológico (como 

poderiam pensar alguns), mas assumo uma postura de criação metodológica possível, pois os próprios autores que 

utilizo para sustentar teoricamente a pesquisa mostram o quanto o conhecimento é transitório e válido somente 

para urna determinada sociedade e um determinado tempo. 

Os autores que utilizo- Foucault, Castoriadis, Goffman, Ferreira, Eizirick -são autores que apostam numa 

concepção do conhecimento como transitório e válido somente para uma determinada época e local. Esses autores 

poderiam auxiliar, por exemplo, a entender a atual postura bilingüe de educação para surdos, pois o bilingüismo 

(como todas as posturas filosóficas) é fruto de um imaginário construído a partir de uma visão de homem livre, 

com direitos e deveres sociais, tão presente no mundo científico de hoje. 

Decidi trazer os dados das entrevistas para o corpo do trabalho, contrapondo-os com a teoria elegida. Dada a 

dialeticidade do fenômeno estudado, foi inevitável que a análise ocorresse de forma simultânea quanto aos 

aspectos que dizem respeito à instituição escolar e os aspectos que dizem respeito à instituição FEBEM. 

Aos poucos e com uma certa ansiedade - normal para aqueles que não sabem ao certo onde irão chegar - fui 

construindo e dando forma ao que agora apresento como dissertação. Este trabalho revelou-se difícil e ao mesmo 

tempo instigador, deixando, por vezes, a incerteza sobre sua possibilidade de concretização. Hoje, no entanto, 

acredito ter dado um passo frente à conquista de mudanças, mesmo que aparentemente insignificantes, na vida 

pessoal daqueles que foram o alvo da pesquisa: os surdos da FEBEM. 
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CAPÍTULO 1: 

O IMAGINÁRIO 
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1. O Imaginário 

Durante muito tempo ocorreu no mundo das ciências uma fragmentação do homem. Era como se este 

pudesse ser dividido entre mente e corpo, subjetividade e objetividade, razão e emoção. Perceber o homem na sua 

plenitude é tarefa pouco recente, uma vez que os ideais científicos estiveram voltados para a empiricidade. Só era 

considerado verdadeiro o que empiricamente comprovado. As questões subjetivas foram, então, deixadas de lado. 

Este pensamento se manifestou com grande força na época moderno-contemporânea que estamos vivendo. 

Suas raízes, no entanto, vem de longa data, pois "há séculos que se mantém a crença de eliminar as crenças, as 

fantasias, os fantasmas que possam povoar e iludir a razão humana." (TEVES, 1993:06). Este ponto de vista 

acabou por negar exatamente o que distingue o homem das demais espécies: sua inteligibilidade e capacidade de 

imaginação, construída pela troca de idéias e pensamentos. 

Retomando a história, Durand ( 1989: 17) lembra que: 

O pensamento moderno ocidental e especialmente a filosofia francesa têm 
por constante tradição o desvalorizarem ontologicamente a imagem e 
psicologicamente a função da imaginação, fautora de erros e de falsidade. 
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Por sorte, podemos contar hoje com um avanço nesse sentido, pois a subjetividade humana tem sido objeto 

de reflexão e análise de pesquisadores que reconhecem a necessidade e o valor da imaginação, da imagem, das 

idéias que se fonnam em tomo de sujeitos, de grupos sociais. 

O sistema de ensino brasileiro, seguindo uma tendência global, priorizou a educação embasada em modelos 

positivistas, onde a subjetividade dos sujeitos era desconsiderada. O universo simbólico ficou totalmente 

negligenciado, descartado do processo educacional, já que não poderia ser objetivado e traduzido pela ciência. Não 

se considerou que a imagem construída sobre um detenninado grupo social está estreitamente ligada à fonna como 

se conduz seu tratamento e sua educação~ imagem esta, que os categoriza, que os classifica segundo suas 

potencialidades e suas limitações. 

Quando falo nessa educação, penso na educação em geral, da qual também faz parte a educação de surdos. 

O objetivo maior dessa educação foi (e talvez ainda seja), durante muito tempo, a recuperação do surdo a fim de 

que ele pudesse se integrar ao restante da sociedade. a maioria das vezes, a inserção do surdo no âmbito social só 

poderia ser conseguida através da superação de sua condição, do seu aprendizado da língua oral utilizada pela 

maioria ouvinte: da sua medicalização, como denomina Skliar. 

Na história da educação dos surdos, com raras exceções, podemos constatar uma política educacional que 

considere o que pensam os atores dessa história: os professores, a família, o próprio surdo ... No geral, 
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encontraremos políticas embasadas em ideais ouvintes8
, ideais estes carregados da necessidade de fortalecimento 

da condição de normalidade da maioria, buscando alcançar uma aproximação dos surdos a este modelo.9 A 

filosofia educacional oralista difundiu-se pelo mundo todo como um saber dotado de poder e verdade, pois 

provinha do discurso que aposta no enquadramento dos surdos aos padrões ouvintes como a melhor solução para 

sua integração. Segundo o pensamento foucaultiano, todo o saber deriva da vontade de poder. 

Pensar em uma educação para surdos que considere sua especificidade social, descartando a patologia e a 

aproximação com o modelo ouvinte, só muito recentemente vem sendo feito. A visão sócio-antropológica da 

surdez é tão recente quanto a valorização das subjetividades no ensino. 

Neste trabalho, busco investigar como a produção de sentidos, o imaginário acerca de um grupo detenninado 

(surdos da FEBEM) está relacionado ou conduz a sua (re)educação. Para tanto, coloco algwnas questões iniciais, 

as quais penso poder responder com a discussão dos dados coletados nas entrevistas com os funcionários da escola 

e da FEBEM~ entrevistas estas, que buscam conhecer esse imaginário e como ele se constitui. São elas: 

,.. Qual o significado, o valor da escola na vida do surdo da FEBEM? 

,.. O que pensam os professores sobre a aprendizagem desse aluno? 

,.. Qual deve ser a base para o ensino desse aluno? 

8 Os ideais ouvintes. retratados aqui, dizem respeito à forma como a sociedade em geral vê o surdo e a surdez. As representações dos ouvintes sobre 
os surdos, embora não se tenha considerado, foram o alicerce para a tentativa de normalização do surdo sob a qual se debruçou sua educação. 
9 Se há, ai. consideração para com a sub_jcti,·idade. não é esta certamente a dos surdos. considerados quase sempre incapazes de opinar por si 
próprios. 
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~ Como se relacionam os surdos da FEBEM com seus grupos de convívio escolar e institucional? 

~O que dizem os profissionais da escola e da FEBEM sobre o futuro desse aluno? 

( ( ( 

Estas questões, possivelmente estejam carregadas de uma longa trajetória social que impôs aos surdos uma 

aquisição de Hngua (e, até mesmo, de cultura) dominante. O sucesso ou fracasso escolar do surdo pode estar 

relacionado ao imaginário construído em tomo dele. As dificuldades de aprendizagem podem não estar na suposta 

inferioridade dos surdos, mas na incapacidade que nós, ouvintes, temos em trabalhar com eles. A suposta 

superioridade dos ouvintes gerou urna imagem do surdo e da surdez carregada de situações de poder, luta, 

possibilidades e limites que os excluem em função da perda sensorial. Perda esta, que acaba se transformando 

também em urna perda social ... 

A não-aprendizagem do surdo é mesmo um fato natural, decorrente de sua condição patológica e, portanto, 

de sua exclusiva responsabilidade? Ou poderá ser decorrente de fatores de ordem social? Ou, ainda, estaria ligada 

ao imaginário que dita ao surdo urna impossibilidade biológica de aprender introjetada e aceita pelo próprio surdo? 

A mídia contribui para a formação do imaginário social sobre a surdez e sobre a FEBEM, mas não está aí a 

origem da imagem negativa, arraigada há séculos na sociedade. A professora M.A., por exemplo, reconhece que a 

imagem que construiu sobre FEBEM é aquela que passa pela mídia, que é comentada pelas pessoas, que está 

amplamente difundida no âmbito social. Diz ela: 
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"- nem todas as pessoas tem uma visão de como se trabalha (até eu não 
tenho), de como é uma FEBFM. de como se trabalha em uma FEBEM. A 
gente vê pela televisão (ou nas revistas) motins, e isso aí é o que passa prá 
geme." (Anexo A: entrevista n° 05) 

Uma outra entrevistada, monitora na FEBEM, concorda com o depoimento de M.A., quando coloca: 

"-Só pelo fato de falar que é da FEBFJvf. a gente nota que as pessoas parece 
que têm um preconceito, levam um susto, já mudam de asstmto. Parece que 
têm até medo. Porque as pessoas olham a FEBEM só pelo que acontece de 
ntim. O ICM0 é que é publicado. O que acontece de bom, ninguém sabe ... A 
maioria das pessoas não sabe. por exemplo, que tem essas casas, que as 
crianças são carentes, que não tem Jamil ia ... Isso ai ninguém sabe, ninguém 
trabalha com isso." (G.- Anexo B: entrevista n° 02) 

Existem fatores objetivos que determinam a realidade social do grupo que pesquiso, como a condição sócio

econômica, cultural, o abandono familiar, o meio residencial, etc. Mas esses fatores dizem apenas o que de mais 

concreto existe e a negação de outros aspectos, de ordem subjetiva, permite mascarar a condição do aluno. Os 

problemas de aprendizagem, de socialização ou a própria exclusão social de que são vítimas as crianças e 

adolescentes surdos que vivem na FEBEM não são decorrentes apenas da realidade objetiva que os cerca, mas, 

muito além disso, penso serem decorrentes do imaginário produzido sobre eles. 

Estamos vivendo em uma época em que a toda hora somos abordados por um turbilhão audio-visual da era 

da imagem e do som. Por isso, toma-se fácil compreender como as idéias são inculcadas na cabeça das pessoas e o 
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quão legítimo e verdadeiro pode se tomar um conhecimento específico. No Brasil, apesar de recente, tem-se 

pensado em uma educação que leve em conta estas questões. Alguns educadores já se conscientizaram que as 

instituições e atividades educacionais não podem mais fugir a essa realidade, buscando pesquisar temas que 

envolvam a subjetividade dos sujeitos envolvidos no ensino, entre eles o tema do imaginário. 

Teves (1993: 03-04) lembra que o ensino tem pensado na realidade social do educando como base para a 

reformulação desse mesmo ensino, mas "como todo óbvio, esse discurso oculta suas condições de produção, na 

medida em que trata essa realidade como algo dado, natural." É preciso considerar ainda, que esta realidade é 

construída por diferentes representações e imagens, pois "a realidade é o que vemos, contudo precisamos aprender 

a vê-la." (PONTY apud TEVES, 1993 :04). 

1 e 1. Do que estou ralando? 

Imaginário: (adj.}. Que só existe na imaginação; illlsório; fantástico.11 

10 lnstjtuto destinado aos irúratores da FEBEM de Porto Alegre, localizado junto a Sede Central na Av. Padre Cacique, já comentado anteriormente. 
11 A definição dicionarizada do termo dá uma idéia de imaginário ligada a fatores de ordem puramente subjetiva. Neste trabalho, parto de urna 
discussão que desconsidera a possibilidade do homem como ser fragmentado, dando o mesmo valor aos aspectos objetivos e subjetivos. Aos poucos, 
esse ponto de vista de,·erá se tornar mais claro. 
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Definir o termo imaginário tem sido um desafio a todos os pesquisadores que desenvolvem estudos sobre o 

tema, pois ele apresenta uma diversidade de conceitos nas mais variadas áreas do conhecimento: entre as quais a 

sociologia, a antropologia e a psicologia. O que apresentam em comum é a valorização da subjetividade como 

orientadora das ações e dos comportamentos humanos. Segundo TEVES e EIZIRICK (1994:06), "Marx, Durkheim 

e Max Weber já linham esbarrado, cada um a seu modo, com o Imaginário Social, na medida em que reconhecem 

que as ações humanas não resultam de decisões estritamente racionais. " 

O funcionamento de uma sociedade está embasado nos sentidos dados aos objetos. As práticas sociais 

determinam o Imaginário Social de um determinado grupo em uma época dada e, dialeticamente, o sistema de 

representações determina as práticas sociais. Nesse sistema de representações estão presentes as crenças, os 

costumes e os valores sociais legitimados pela ordem social estabelecida. 

Tudo ocorre no sentido de se fazer crer que as diferenças entre os indivíduos é um fato natural e necessário 

para o funcionamento da vida sociaL Os dispositivos de controle (usando a terminologia de Foucault) utilizados 

para legitimar estas diferenças estão por todos os lados e quando nos damos por conta já estamos pensando e 

agindo de acordo eles. Já não nos incomodamos tanto ao perceber as desigualdades sociais ou as diferenças 

individuais ... 

O Imaginário Social é pensado por Castoriadis ( 1995) como sendo a união de símbolos a detenninados 

significados impostos, criados, legitimados, sancionados socialmente: dá-se a um objeto o sentido que se deseja, 

fazendo valer os interesses de quem comanda. 'a prática, poderíamos pensar na inferioridade e incapacidade 

natural de alguns em oposição a suposta superioridade e capacidade de outros. Assim é legitimada a idéia de que a 
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criança da classe trabalhadora não apresenta a mesma capacidade cognitiva da criança da classe média ou alta; é 

legitimada a idéia de que o negro dificilmente alcança um lugar privilegiado na sociedade devido a sua 

inferioridade biológica em relação ao branco; o deficiente é tido como inútil e improdutivo; etc. "-Isso é assim 

mesmo. Não há o que fazer ... ", diriam aqueles que não se importam em ver tudo como est~ que pensam em manter 

cada um no seu lugar. 

A constituição do Imaginário Social depende essencialmente da forma como ele é difundido e, aqui, a força 

dos meios de comunicação é essencial. Entretanto, assim como a núdia, também as religiões, os mitos e a ideologia 

cumprem a função de constituir o imaginário de uma sociedade em uma determinada época. 

Backso12 acredita que a diversidade de abordagens do imaginário e as variadas tendências metodológicas, 

utilizadas para desvendá-lo, cruzam-se e contrapõem-se exatamente por ser este instituído a partir de sistemas 

simbólicos complexos, em que estão presentes representações de várias ordens (núticas, religiosas e ideológicas). 

Para cada um de nós, o termo imaginário pode remeter a significados distintos. Podemos pensar em 

imaginação, fantasia, sonhos ... ou, ainda, em fuga, em devaneios e, até mesmo, um certo grau de loucura. Quando 

fala na história desse conceito, Barbier ( 1994: 15) nos diz: 

12 Comentado por Te\·es e Eizirick (1994:08) 

!'ara uns. o imaginário é tudo o que não existe; uma espécie de mundo 
oposto à realidade dura e concreta. Para outros, o imaginário é uma 
produção de devaneios. de imagens fantásticas que permitem a evasão para 
longe das preocupações cotidianas. Alguns representam o imaginário como 
um resultado de uma força criadora radical própria à imaginação humana. 
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Outros o vêem apenas como uma manifestação de um engodo fundamental 
para a constituição identitária do indivíduo. 

Barbier faz uma retomada histórica do conceito de imaginário e distingue três fases em que o conceito 

aparece, começando pela Grécia Antiga até chegar aos nossos dias. Trago-as aqui, objetivando visualizar como 

chegamos à construção do imaginário em nossa época e em nosso meio, uma vez que este está amplamente 

relacionado às categorias espaço e tempo. Parto do pressuposto de que o imaginário constituido hoje, em nossa 

sociedade, vale para boa parte do mw1do ou, ao menos, em sociedades cujo sistema é também capitalista. As fases 

descritas por Barbier são: 

,.- A Fase da Sucessão: esta fase, existe o reconhecimento da potencialidade da função imaginante do 

indivíduo, mas o que importa é a realidade do pensamento racional, a objetividade. Razão e emoção são dois 

processos independentes, sem interação . 

..-A Fase da Subversão: Aqui, o quadro se inverte e passa-se a valorizar a imaginação. O potencial (o vir-a-ser) 

agora é o real/racional e o que determina a existência do real é a imaginação. Nada é objetivo sem que tenha 

sido suhjetii'O. Pennanece, no entanto, a ruptura entre o inteligível e o sensível . 

..- A Fase da Autorização: Fase atual, contemporânea, onde se busca um reequilíbrio entre os dois pólos: 

imaginação e racionalidade. Esta fase teve início com Bachelard, o qual acreditava que entre o conceito e a 

imagem nenhuma síntese é possível. 
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Falarei, a seguir, sobre o Imaginário Social de Comelius Castoriadis, autor eleito como wn dos principais 

suportes teóricos nesta pesquisa por ser ele, segundo Barbier, quem melhor representa o imaginário na fase 

contemporânea da autorização. Castoriadis apresenta o imaginário tanto a nfvel individual, denominado por ele de 

psiquê-soma, como a nivel de coletividade, chamada de dimensão social-histórica do imaginário. Para 

entendermos melhor, passemos ao próximo ítem ... 

1.2. O lmaginár.io Social de Cornelius Castoriadis13 

A visão do filósofo francês, Comelius Castoriadis (uma visão sócio-política), faz com que pensemos em 

uma imposição hierárquica de sentidos dados aos objetos. Assim, a regulamentação da vida social pode ser vista 

nas produções discursivas das diversas linguagens presentes na sociedade. Os discursos políticos, ideológicos, 

religiosos, ftlosóficos e científicos nos dão o sentido que pretendem fazer valer como verdadeiro. Na presente 

13 Baseado no artigo ''lmap,inário Social e Fclucaçào: criação e autonomia ··. de Rogério de Andrade Córdova (1994). 
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pesqutsa, estão presentes, por exemplo, discursos científicos e religiosos, que vanam segundo a origem dos 

entrevistados. Ilustrarei isso com o depoimento retirado de duas entrevistas: 

"-eu vejo no surdinho uma criança, antes de tudo. E, como criança, ele deve 
receber todo nosso acolhimento. Devemos fazer de tudo para que ela venha a 
desabrochar, para dar uma bela rosa no futuro ... " (S.M.- Anexo A: 
entrevista n° 04) 

"- Eu acho que ser surdo é uma condição social. Não tem nada a ver com 
perda, com não perda. Jt uma questão de identidade, ele é assim." (M.L.
Anexo A: entrevista n° 02) 

Estas falas demonstram uma idéia de surdo apresentada no contexto escolar, sendo a primeira vinda da 

direção da escola, uma escola de Congregação Franciscana que, assim como as demais, preserva os princfpios 

religiosos e os toma como base para sua atuação. A segunda, apesar de oriunda da mesma escola, apresenta uma 

discussão mais teórico-científica. Provém do discurso de uma professora que está cursando o mestrado e 

desenvolvendo sua pesquisa na área de educação de surdos. Conseqüentemente, sua resposta demonstra uma 

postura bem atual frente ao surdo, que o vê a partir de sua condição social, não patológica. 

Para que possamos chegar a entender o imaginário socialmente instituído ou mesmo o imaginário instituinte, 

é preciso, antes, entender estes processos que determinam a vida em sociedade e o que existe por trás dos diversos 

discursos sociais, pois "os cmpos, os objetos, falam, têm suas lógicas próprias de sedução na medida em que são 

produções sociais. " (FERREIRA e ElZIRICK 1994:08). 
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Córdova (1994:24) discute as idéias de Castoriadis entendendo que "a questão do imaginário aparece, na 

obra do autor, no contexto de uma discussão sobre o projeto de autonomia, eixo central do que ele denominará 

projeto revolucionário, isto é, projeto de constmção de uma sociedade autônoma. " 

A superação das diferentes formas de alienação é o que define o conceito de autonomia e a estas fonnas 

distintas de alienação, que estão presentes em toda a sociedade, Castoriadis chama de heteronomia. Ou, dito de 

outra forma, a não-liberdade, no sentido de se poder pensar somente aquilo que a sociedade lhe impõe pensar 

(alienação) caracteriza essa heteronomia de que fala Castoriadis. O conceito de alienação é trabalhado por ele num 

sentido amplo, chamando de alienação a regulação ou legislação pelo outro. A autonomia, para ele, só é possível, 

verdadeiramente, quando há uma empreitada coletiva ou individual: "nós fazemos nossas leis e nossas instituições, 

nós queremos nossa autonomia individual e coletiva, e essa autonomia podemos e devemos limitar 

sozinhos. "(CASTORIADIS, 1991 :31) 

Com Castoriadis, podemos pensar em uma sociedade impregnada de situações de manipulações políticas 

legitimadas, a fim de assegurar o lugar de cada um. Quando pergunto sobre o papel da escola de surdos na vida dos 

alunos da FEBEM, a diretora da escola reafirma o que acabo de dizer, sem, no entanto, questionar o que está por 

trás dessa manipulação. 

"- a escola, atualmente, ela abraçou a llngua de sinais. Na medida do 
posslvel. todas as crianças procuram fazer llngua de stnais, a entender essa 
estnlfura da língua, dita língua materna, né? Não se deixa de lado a 
oralização ... Porque, pelo menos eu penso assim, é melhor eles saberem duas 
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línguas do que apenas uma. Porque hoje (. .)no mundo em que nós vivemos, 
a coisa vai chegar a isto: aquele que sabe alguma coisa não vai ter mais vez, 
mas aquele que sabe de tudo. E também não adianta saber de tudo 
superficial. É o melhor. Este vai ter vez. E o resto, se a gente não se 
atualizar, não saber de wdo mesmo, a gente vai ficar na margem. Tem que 
saber a coisa a f undo. "(Anexo A: entrevista n° 04) 

Por um lado a singularidade do surdo é respeitada, mas, por outro, se acredita que ele é quem precisa se 

adaptar ao mundo dos ouvintes, aprendendo a língua utilizada por estes. A manipulação política que sofremos sem 

nos dar conta é vista, muitas vezes, como um fato normal, que não tem porquê ser questionado. Não pensamos, por 

exemplo, que as oportunidades sociais relacionam-se diretamente à condição sócio-cultural de cada um. Se é 

pobre, como poderá esse sujeito dedicar seu tempo a estudar mais, a se aperfeiçoar como exige o mercado de 

trabalho? Se é surdo, como esperar que esteja apto a desempenhar um papel na sociedade sem que possa se 

comunicar com os demais que não o são? É a chamada reprodução do que já está presente no âmbito social, a 

forma como cada um é mantido no seu lugar. 

Mas esta manipulação nem sempre é aceita passivamente e os conflitos fazem com que os indivíduos 

busquem elaborar seu projeto de autonomia. Porém, em relação ao grupo social sobre o qual estou falando, visto 

sob a ótica da surdez, a busca da autonomia pelo surdo é, ainda hoje, uma busca bastante lenta devido, em parte, a 

sua própria aceitação da condição de "inferioridade" em relação ao ouvinte. Sobre isso, a professora M.L. comenta: 

.. _qual é o modelo de surdo que se tem? O modelo do surdo é só o ouvinte. 
São poucos os surdos bem sucedidos que nós temos, que sirvam de modelo 
para os surdos menores. Então. eles tem essa idéia de inftrioridade. E a 
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gente conhece a história: a gente passou 100 anos mandando na educação 
de surdos, mandando na vida social do surdo, mandando na vida do surdo. 
E, fazer o quê? Hoje continua a mesma coisa. É verdade ... A recém agora 
que o surdo está despertando e está começando a exigir os seus direitos. Eles 
tem ainda essa carga bastante negativa, de que eles não são capazes, de que 
é só o ouvinte que tem condições, por exemplo, de ser gerente de um banco, 
de ser professor. de sentar em um banco de Universidade. Eles tem ainda 
essa idéia. Os surdos que pensam diferente são aqueles que tiveram acesso a 
uma universidade, por mais diflcil que tenha sido. " (Anexo A: entrevista n° 
02) 

A sociedade, composta por diversas instituições, por sua vez também aliena-se a elas, visto que as 

instituições (religiosas, políticas, educacionais, etc.) possuem sua própria autonomia. Por isso, toma-se 

compreensível a heterogeneidade das instâncias sociais. Na obra A Instituição Imaginária da Sociedade, 

Castoriadis define a instituição como uma combinação de componentes imaginários e componentes funcionais que 

se unem formando uma rede simbólica, socialmente sancionada. O componente funcional cumpre o papel de 

assegurar a sobrevivência individual e coletiva, preenchendo necessidades vitais da instituição. Aqui, o autor 

refere-se a todas as funções de ordem objetiva, das quais o homem necessita para reger sua vida fisica. A 

sobrevivência psíquica estará assegurada peJos componentes imaginários, definidos como essenciais na 

constituição da instituição. 

Para Castoriadis há uma dialeticidade entre o objetivo e o subjetivo. Segundo ele: 

Tudo o que se nos apresenta no mundo social-histórico está 
indissoluvelmente entrelaçado com o simbólico. Não que se esgote nele. Os 
atos reais. individuais ou coletivos- o trabalho, o consumo, a guerra, o 
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amor, a natalidade-, os inumeráveis produtos materiais sem os quais 
nenhuma sociedade poderia viver um só momento, nao são (nem sempre, não 
diretamente) símbolos. Mas uns e outros são imposslveis fora de uma rede 
simbólica.(CASTORIADIS, 1995: 142) 

Na teoria de Castoriadis, aparecem dois tipos de imaginários, que ele chama de imaginário efetivo e 

imaginário radical. 

,_. O imaginário radical é a imaginação criadora, produtiva. É a capacidade que o homem tem de dar significado 

aos objetos, de representá-los da forma como bem o pretende. É a capacidade de invenção, individual ou 

coletiva. Vai além da simples descoberta ou produção do que já existe, motivo pelo qual é considerada radical. 

A capacidade de criar não é, em nenhum sentido, reprodução do já existente. Trata-se de algo original. A 

criação é imaginária por dar aos objetos um significado social/institucional (dimensão social-histórica) e, ainda, 

por dar significações individuais (dimensão da psiquê-soma). O imaginário radical é constituído socialmente 

segundo os interesses de uma sociedade em uma época específica. A imagem que se tinha no passado pode não 

servir mais aos interesses de hoje. os quais também poderão ser refonnulados no futuro, variando conforme os 

interesses de cada sociedade e de cada época. 

,_. O imaginário efetivo, por sua vez, é o resultado do imaginário radical. O modo de vida de uma sociedade em 

uma época é determinado pelo imaginário efetivo, que está presente na linguagem, nas representações e nas 
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ações. O imaginário efetivo é o que confere uma identidade a sociedade; é o que a faz única, o que a difere das 

demais. 

O modo como os indivíduos agem, como os grupos se manifestam e se organizam são resultado das 

significações sancionadas socialmente. É, nos termos de Córdova, a resposta em ato que tem por fmalidade definir 

a identidade de um grupo; definir o que este grupo pensa sobre o mundo; detenninar como deve ser seu 

comportamento segundo sua lógica identitária. 

Passemos a ver, então, aquilo que interessa particularmente neste trabalho: conhecer o imaginário 

constituído sobre o surdo e a FEBEM, objetivando, posteriormente, analisar como esse imaginário está relacionado 

com a educação desse sujeito ou como ele serve (ou tem servido) de base para esta mesma educação. 

1.2 .. 1 .. O Imaginário Social e a Escola de Surdos 

Para entender o imaginário social que cerca a escola de surdos em nosso contexto, tomo como fonte de 

análise as respostas fornecidas pelas entrevistas com funcionários da própria escola e com funcionários da 

FEBEivf. Esses depoimentos serão agrupados segundo a classificação funcional e imaginária da instituição escolar. 

Os componentes funcionais, que tem por finalidade garantir a sobrevivência individual e coletiva através do 

cumprimento das necessidades vitais de ensino, socialização, preparação para o futuro ... da instituição escola de 

surdos, aparecem nos depoimentos como sendo ora cumpridos, ora não. Segundo a Técnica em Educação do 
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Instituto Juvenil Feminino, responsável pelo encaminhamento e acompanhamento escolar de 5 surdas que fazem 

parte da pesquisa, as escolas de surdos existentes em Porto Alegre são insuficientes para atender as especificidades 

que acompanham cada caso. Levanta a falta de profissionais, a falta de cursos profissionalizantes e a falta de 

escolas públicas com ensino supletivo e noturno como obstáculo para a inserção de classes de surdos em escolas 

normais e, até mesmo, nas escolas próprias para eles. Diz ela: 

"- eles que lidam mais de perto com a problemática, fica mais fácil 
esquematizar algum curso profissionalizante paralelo. Porque ficam 
marginalizados esses maiores. os adolescentes, que vão se alfabetizar com 
1 ·11 15 anos.(..) Eu acho que deveria ter um trabalho também à nível 
estadual, como tem a Escola Aberta para alunos que não puderam ir na 
escola na época viável. Teria que ter flm projeto para deficientes 
auditivos. "(N- Anexo C: entrevista n° OI) 

A escola, por sua vez, representada pela direção, fala nos cursos profissionalizantes que são oferecidos aos 

alunos, objetivando prepará-los para o futuro. Estes cursos, no entanto, dependem de fatores que variam da idade 

do aluno à falta de verbas para ampliá-los. Segundo a diretora S.M.: 

"- como nós temos só até a quinta série, estamos tentando também, na 
medida do possível, dar cursinhos paralelos. Aqueles cursinhos de 
datilografia, por exemplo, para meninos e meninas também. E trabalhos 
manuais, mais para meninas. Enfim. esses tipos de aprendizagem, que são 
estas ... a parte do teatro também a gente está explorando muito, porque Isso 
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desenvolve e eu acho que está aí o futuro deles. Por exemplo, em outras 
épocas nós faziamos a cartonagem. Então as meninas faziam aqueles 
cartõezinhos de Páscoa, de Natal; a pintura em pano de prato, em tecido ... 
Então elas saíam com essa bagagem. Os vários cursinhos, mesmo que depois 
elas não conseguiam um emprego na sociedade, elas tem algo já próprio 
delas. E se elas vierem a constituir uma família, são verdadeiras donas4e
casa. Mas isso nós pensamos em relação a todo o a/unado, não é só para 
esse gmpinho. É claro que, para fazer os cursos, também tem a idade, etc. 
Porque a gente está também recebendo verba para esse tipo de trabalho de 
cursinhos, mas tem que ter a faixa etária. Então, por isso parece que a gente 
faz a seleção. mas não é isso. .. O pessoal que entende da coisa, sabe que 
ninguém está marginalizando ninguém. " 

Parece-me, no entanto, que o componente funcional da escola de hoje não deve estar relacionado somente 

ao ensino de atividades básicas ou a simples alfabetização. É preciso que o ensino formal seja capaz de levar o 

aluno a se tomar um sujeito pensante, côncio de seus direitos e deveres. 

Vamos aos componentes imaginários ... 

Os componentes imaginários da escola estão relacionados à promoção da socialização do surdo e a escola 

é vista como um espaço de identificação, antes de um espaço de aprendizagem. Sendo cumprido este pape4 a 

sobrevivência psíquica a que deve responder está cumprida. 

"- eu noto que a escola para eles os dois, para o F e para o A, é muito 
importante. O dia em que eles não vão na escola, eles ficam tristes ... (..) Eu 
levei eles um dia Já e não tinha aula, a escola táva fechada. Eu notei, assim, 
parece que baixou uma tristeza, uma coisa ... Que eles ficaram decepcionados 
de chegar lá e a escola estar fechada e eles terem que voltar. E, quando eles 
acordam de manha. eles já me perguntam se tem aula, eles fazem os gestos 
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"se hoje tem aula, se já é hora do banho prá ir prá escola ... " Eles tem uma 
ansiedade para chegar nessa escola, porque eu vejo que, prá eles, lá é o 
mundo deles. aonde eles se identificam melhor, aonde eles se comunicam. 
Prá esses dois. é uma maravilha a escola prá eles."( G.- Anexo B: entrevista 
n° 02) 

Entre outros, esse depoimento traduz o que pensa a maioria dos funcionários da FEBEM em relação à 

escola. Isso não significa que este pensamento esteja presente em toda a sociedade e me atrevo a dizer que está no 

plano subjetivo, na visão desses funcionários por estarem eles trabalhando diretamente com os surdos. O que 

temos, sim, bastante presente hoje, são propostas de integração do surdo em classe comum. Quanto a isso, teríamos 

muito o que conversar, mas me deterei em dizer que a integração escolar não ocorre da mesma forma entre as 

diversas deficiências. No caso dos surdos, existem fatores lingüísticos, o despreparo do professor para receber esse 

aluno em aula, a forma como o percebe e aceita, etc. Essa tem sido uma grande discussão na nossa academia, em 

seminários e no núcleo de estudos sobre as políticas educacionais do surdo, coordenadas pelo professor Carlos 

Sk1iar. 14 

1.2.2. O Imaginário Social e a FEBEM 

11 Embora não estejam presentes no texto. essas discussões estão impllcitas, pois "o autor não é o sujeito de seu discurso", uma vez que a 
construção deste se dá a partir de inúmeras ''ozes. O que temos é uma postura sustentada por nosso imaginário individual, que concorda ou discorda 
dessas vozes. 
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Os componentes funcionais da instituição, estão relacionados ao cumprimento das necessidades vitais de 

moradia, alimentação e saúde. Dá abrigo aos que estão nas ruas ou mesmo em casa sofrendo maus-tratos; dá 

alimentação adequada; dá atendimento médico e odontológico ... A Constituição Estadual, expedida em 1989, em 

seu capítulo V, artigo 261, ao referir-se a esta questão, atribui competência ao Estado no sentido de 

"manter casas albergues para idosos, mendigos, crianças e adolescentes 
abandonados, portadores ou não de deficiência, sem lar ou família, aos 
quais se darão as condições de bem-estar e dignidade humana. "(grifo meu) 

Se a proposta da instituição for somente esta, com o tempo que convivi neste contexto, posso dizer que está 

sendo cumprida. Mas este não é o único componente que constrói o imaginário da FEBEM. Lembremos, por 

exemplo, da imagem de marginais e delinqüentes que está presente na sociedade. É com base nos componentes 

imaginários que ela se manifesta. Mas no caso específico da FEBEM, há dois casos a serem analisados, o dos 

infratores e o dos que estão lá pela situação de abandono e/ou risco. 

No caso dos surdos da FEBEM, sobre os quais venho falando, a satisfação dos componentes imaginários 

presentes na proposta de trabalho das unidades onde estão ocorrem pela aproximação do ambiente flsico com um 

lar comum, pela atenção dispensada pelos funcionários às crianças, etc. Na escola, em vários momentos ouvi a 

ressalva de que nela a presença da FEBEM é constante, fazendo-me apostar em uma postura que ultrapassa o que 

detennina a função a ser cumprida pelos monitores e técnicos. Eles parecem estar verdadeiramente comprometidos 
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com as crianças. Não por uma questão de obrigatoriedade, mas pela imagem que construíram sobre esses surdos no 

convivio com eles. 

Se a proposta é substituir a família de origem, a fim de garantir a satisfação das necessidades psíquicas do 

sujeito, penso não haver problemas aí... Segundo a professora de F., quando fala sobre a relação do menino na 

instituição residencial, ele ... 

"- trata as pessoas Já da casa como a família dele. Ele cansa de me falar 
que o cara que vem pegá-lo é o pai dele. Ele fez uma representação dessa 
pessoa como pai e a senhora que o traz é a mãe. Por mais que eu já tenha 
explicado que são "tios ", não adianta, são os pais dele. Ele não se sente 
inferior por isso. Quando tem uma festa aqui na escola, sempre tem alguém 
da FEBEM que está presente ... quando tem que pegar o boletim, quando tem 
que buscar para ir para casa, sempre tem alguém ... A família dele é essa e 
ele não se sente mal com isso. Nem um pouco ... "(M.L.- Anexo A: entrevista 
n° 02) 

O depoimento de M. condiz com outros, como os da direção e da coordenação da escola, que falam sobre a 

constante participação e interesse dos profissionais da FEBEM quando são chamados ou mesmo quando querem 

esclarecimentos sobre a situação do aluno na escola. A instituição FEREM, enquanto lugar de reabilitação e 

controle, utiliza mecanismos para garantir a disciplina, sem os quais não teria sua lógica própria de funcionamento. 

De qualquer forma, devo assumir um respeito para com aqueles que lutam por reverter a imagem degradante, da 

FEBEM e dos institucionalizados nela, que está presente na sociedade. 
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CAPÍTULO 2: 

A lNSTITUCIONAUZAÇÃO E A SURDEZ 
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2. A lnstitucionalização•s e a Surdez 

"- Já que existe a Casa dos deficientes, dos loucos, dos aidéticos .... porque 
não criam também a Casa dos surdos-mudos?"16 

A realidade sócio cultural dos sujeitos a quem me refiro aqui apresenta alguns aspectos que os defme 

enquanto grupo. Estou falando em uma situação específica bastante complexa de exclusão social. Que lugar ocupa 

o surdo que vive a condição de institucionalizado em uma sociedade capitalista-moderna como a nossa? A 

realidade sócio-cultural desses sujeitos pode ser significativamente desvantajosa em relação aos demais, 

considerados como modelos do padrão idealizado por uma determinada cultura. 

Augé ( 1995) define este tipo de sociedade como produtora de não-lugares, onde o homem transita e ocupa 

temporariamente seu espaço. E por que isso acontece? Talvez por estar o mundo vivendo um processo de 

Is Por institucionalizaç.ão considero aqui o â mbito escolar (Escola de Surdos) e residencial (FEBEM). 
16 Este questionamento foi feito por uma funcionária da FEBEM de Porto Alegre, durante a realização de um trabalho de campo (projeto-piloto) 
dcscnvol\'ido em 1995. 
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desenvolvimento muito rápido onde nem todos estão preparados para acompanhar este ritmo de evolução. Ou, por 

outro lado, porque esta foi sempre a condição a que estiveram expostos os considerados desviantes. 

Historicamente, estes indivíduos considerados desviantes sofreram diversos tipos de tratamento, desde o 

castigo corporal até seu isolamento em lugares "propícios" para eles. Muitos desses lugares foram criados com o 

intuito de "enquadrar" os considerados destoantes. Neste contexto, os deficientes acabaram por assemelhar-se aos 

idosos, aos loucos, aos doentes, àqueles que não estavam aptos a perrnanec.er no âmbito de uma sociedade que, no 

ritmo da evolução, esperava por um desenvolvimento cientifico, tecnológico e econômico. 

O favorecimento e legitimação do desvio do portador de deficiência encontrou eco na criação de aparatos 

institucionais, que tinham por finalidade abrigar os deficientes, representando uma espécie de condenação a sua 

condição. Isto aconteceu, por certo, em quase todo o mundo. Para efeitos do que venho dizendo, no entanto, 

interessa conhecer mais detalhadamente a história da institucionalização da deficiência no meio próximo ao da 

realização desta pesquisa. 

A PoHtica Estadual de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente da FEBEM!RS (1995: 116) 

apresenta o início desta institucionalização dizendo: 

Mesmo tendo surgido com o suposto objetivo de atender e abrigar "o 
deficiente ", na verdade estas instituições passaram, cada vez mais, a acolher 
o "diferente", o "deslocado ··. o "desviante" e o "inelegível" de outros 
programas e casas da própria FEBEM e, portanto, da própria sociedade, 
que em suas normas discriminadoras de desajuste e de foncionamento
utilidade, adaptabilidade- social, dentro de um contexto capitalista, 
estigmatizaram e segregaram este segmento da população como "inúteis", 
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"incapazes" e "improdutivos", promovendo ainda mais o seu afastamento 
das dimensões da cidadania. 

As instituições voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes portadores de deficiência na FEBEM do 

Estado do Rio Grande do Sul começaram a surgir no ano de 1976, com a criação do Instituto Dom Bosco. 

Atualmente, este Instituto atende especificamente os portadores de deficiência mental que necessitam de cuidados 

básicos constantes para a realização de atividades da vida diária. Entretanto, como pode comprovar o depoimento 

de um dos monitores da FEBEM, A.S., quando relata a história de duas innãs surdas, E. e S., que tem um longo 

período de institucionalização, nem sempre se fez uma correta avaliação dos casos. Com isso, surdez foi sinônimo 

de deficiência ou doença mental e a atenção dada a estes casos foi um tanto equivocada: 

"- Elas tiveram em locais que eram destinados à pessoas com deficiência 
mental, porque assim elas eram consideradas. Como elas tinham 
necessidade de se comunicar .... as acusações, as defesas que elas tinham que 
fazer não eram entendidas, elas ficavam numa situação de desespero muito 
grande e isso fazia com que a interpretação de alguns colegas era que elas 
estavam completamente loucas. E foram encaminhadas ... " (Anexo C: 
entrevista n° 03) 

Este tipo de interpretação, que considera o surdo um deficiente mental ou, até mesmo, um louco, nada mais 

prova do que a incapacidade que nós, os considerados normais, temos em lidar com a diferença. É realmente mais 

fácil enquadrannos um sujeito em um rol de deficiência mental ou loucura do que admitinnos que somos 

incapazes ou que precisamos buscar aprender mais, usar mais do nosso tempo para podermos trabalhar com eles. 
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Voltando a questão da criação de instituições propicias a atender os deficientes em geraL onde os surdos 

estiveram (e ainda estão)17 presentes, vale lembrar que a deficiência pode ser decorrente, entre outros, de fatores 

sócio-econômicos inadequados como a desnutrição, a falta de condições de higiene e sobrevivência, etc. Dentro de 

um contexto que vê o deficiente como um peso para a família e para a própria sociedade, a presença de um 

indivíduo considerado improdutivo pode levar a sua marginalização absoluta. Surgem, então, espaços

governamentais ou não- como alternativas para isolar aqueles que não se encontram capazes de satisfazer as 

expectativas idealizadas, suprindo a necessidade de resguardar a sociedade de sua presença. 

Por outro lado, a instalação desses aparatos institucionais pode servir como recurso àqueles que são levados 

ao completo abandono, com vistas a tirá-los das ruas, onde acabam por se encontrar em situação de pedintes, à 

espera da compaixão alheia para suprir suas necessidades mais imediatas de alimentação, higiene e habitação. 

Quando nem sequer o mínimo básico necessário pode ser satisfeito, esta situação acaba colocando-os em lugares 

de abrigo, onde são mantidos (ao menos nos aspectos básicos) por entidades criadas para tirar esses sujeitos das 

ruas e da petição de miséria. 

Quando oriundos de famílias com condições economicamente inferiores, a situação poderá ser ainda pior, 

pois são tidos como pessoas que não podem contribuir com o orçamento doméstico. Uma das professoras da escola 

de surdos, chega a fazer uma previsão de dificuldades ao ser questionada sobre o papel da escola na vida do aluno 

surdo da FEBEM: "- Eu acho que o papel da escola é preparar a criança para o futuro. Se bem que já é diftcil um 

1
' Hoje existe uma séria discussão quanto à definição do surdo como deficiente. No meio acadêmico aparecem posturas que definem o surdo como 

um sujeito social. como "diferente··. Falo em diferente no sentido de especificidades culturais. onde a llngua se manifesta apenas como uma das 
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emprego para o ouvinte. Para ele vai ser mais dificil ainda ... " Esta previsão, no entanto, se refere a todos os 

surdos, não somente aos da FEBEM, pois dá a surdez um lugar de exclusão no mercado de trabalho: surdez = 

incapacidade. Não apresenta apenas uma postura pessoal, mas parece traduzir uma visão geral da sociedade. 

Não estando em condições de contribuir para o orçamento familiar, uma das conseqüências poderá ser o seu 

encaminhamento a instituições criadas com o propósito de abrigar- temporária ou permanentemente- os que não 

possuem outra alternativa além de seres pertencentes à população sócio-economicamente esquecida pelos demais. 

6rande parte dos municípios já possuem seus Conselhos Tutelares18
, aos quais são encaminhadas as 

crianças e os adolescentes infratores ou que se encontram em situação de abandono e/ou risco, seja através da 

denúncia, pela procura de algum famiJiar ou pela procura da própria criança ou adolescente, quando abandonado 

ou em situação de risco. Pela avaliação do caso, a autoridade judiciária poderá detenninar, como medida cautelar, 

o afastamento do agressor da moradia comum ou a colocação desta criança ou adolescente em uma instituição de 

abrigo, onde permanecerá até que se encontre uma solução para o caso: regresso à família de origem ou 

encaminhamento à família substituta.19 

Todavia, crianças com algum tipo de deficiência ou características que fujam dos padrões socialmente 

aceitos, dificilmente encontrarão urna família que deseje realizar sua adoção, exceto em casos onde a criança é 

ainda muito pequena e a deficiência não seja aparente ou não tenha sido detectada, o que poderá acontecer em 

particularidades. embora seja vista por muitos como a principal. 
18 ··o Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo, não jurisdicial, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente .. (In.: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)- Art. 131) 
1° Conrormc Art. IJO do ECA 
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casos como a surdez, atraso no desenvolvimento e alguns casos de deficiência mental. Quando se dispõem a adotar 

uma criança, a grande maioria das famílias é levada a "escolher" aquela que mais está de acordo com suas 

expectativas. A própria família de origem, às vezes, pode ser levada a abandonar o filho indesejável quando se trata 

de um deficiente. 

Surdez e institucionalização acabam por se tomar barreiras sociais por vezes intransponíveis. Ao menos é 

essa a imagem instituída socialmente... Os funcionários da escola e da F E BEM apresentam posturas que 

exemplificam essa idéia quando dizem: 

"-tirando toda minha ideologia e o que eu penso do surdo, eu diria que "ser 
surdo ·· é ser um coitado. E "estar da FEBEM" é pior ainda. São 
marginais.. . Pois é essa a idéia que se passa: quem está na FEBFM é 
marginal. que rouba. que é desestmturado " (Profa. M.L.- Anexo A: 
entrevista 0° 02). 

"- o surdo, ele já é visto como um coitado, que precisa ser ajudado, que tem 
uma defasagem. "Porque ele é surdo, ele precisa de ajuda ... " Então, estando 
na FEBEM fica pior ainda, porque a FEBFM já tem uma visão negativa de 
toda a sociedade." (Profa. M.A.- Anexo A: entrevista n° 05) 

Por outro lado, apresentando uma visão instituinte, uma postura pessoal que aponta possibilidades de 

mudanças, aparecem depoimentos como: 

"- O fato de ser da FEBEM. .. existe muito estigmatismo em relação a 
FEBEM. Mas. pela experiência que eu tenho, eu acho que o fato de ser da 
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FEBFM não causa grandes impedimentos. ( . .)Agora, à nível de surdos, eu 
acho que a barreira maior estaria aí." (N., técnica em educação da FEBEM
Anexo C: entrevista n° OI) 

"-As pessoas. a sociedade, ela já põe um rótulo na pessoa. Mas eu acredito 
que, se bem trabalhadas, com certeza elas podem ocupar um lugar na 
sociedade ... " (C., estagiária de pedagogia no Abrigo Juvenil Feminino da 
FEBEM- Anexo C: entrevista n° 02) 

"- Claro que é uma dificuldade que eles tem, né? Física .. . Por ser surdo. E 
pertencer à FEBEM. prá mim que tô aqui dentro, não existe assim uma coisa 
muito... um bicho de sete cabeças. " (J ., monitor no Abrigo Residencial da 
FEBEM- Anexo B: entrevista n° OI) 

Entre as entrevistas realizadas, é interessante notar que para alguns funcionários da FEBEM a condição de 

surdo é uma baJTeira social, um estigma maior do que a condição de pertencente à FEBEM. Aparentemente, sem 

ser reducionista, poderia pensar que, outra vez, estamos diante de uma dificuldade do ouvinte em relação ao surdo, 

visto que o que é colocado como dificuldade é o fator comunicação, o que não acontece em relação às crianças ou 

adolescentes ouvintes da instituição. 

Quanto à imagem que a sociedade em geral possui acerca dos surdos e da FEBEM, os depoimentos indicam 

a presença de sentimentos ambivalentes de exclusão e indusão (às vezes somente fisica) para com esses sujeitos e 

não diferenças sociais que podem ser superadas ou simplesmente aceitas. 

Registro, aqui , o que parece ser uma das principais questões que levanta essa discussão: Por serem surdos 

pertencentes à FEBEM, estarão fadados à absoluta marginalização? Ou, ao contrário, o amparo dado pelo Estado, 
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no poder de suas atribuições, que os acolhe e "reabilita", toma possível sua inserção no âmbito social? Com o 

levantamento de tais questões, acredito poder avançar na busca do imaginário constituído sobre o surdo e a 

institucionalização. Faço, a seguir, uma descrição do grupo específico com o qual trabalhei, cuja imagem singular 

interessa decifrar. 

2.1. Quem são e como vivem os surdos da FEDEM? 

Parece-me importante, para dar continuidade à discussão teórica nesta pesquisa, conhecer os sujeitos sobre 

os quais estou falando. Entre os surdos que estão (ou estiveram) na FEBEM, selecionei, para análise a partir do 

estudo de caso, 2 meninos e 5 meninas20 que se enquadram no perfil traçado como base para a busca de dados: ter 

passagem pela FEBEM e pela escola de surdos. 21 

Os dois meninos, F. e A.G., estão abrigados em uma mesma unidade, chamada Abrigo Residencial (AR), 

onde ficam poucas crianças e/ou adolescentes para que tenham uma atenção mais individualizada. A estrutura 

física deste Abrigo busca assemelhar-se, o mais possível, a lares comuns, com quartos, sala, cozinha e banheiro. 

Está localizado próximo a outros Abrigos com proposta similar, sendo que, no mesmo local, situa-se uma Sede que 

zu Utilizo o termo "meninas"' para identificar todas as componentes do sexo feminino. No entanto, as idades que apresentam estão acima da faixa
etária considerada para a infância(+ ou- 12 anos) ou para a adolescência (dos 14 aos 18 anos segundo o ECA). 
21 Entre os sujeitos surdos da pesquisa. uma das meninas nunca chegou a freqüentar regularmente a escola, mas passou por ela sem permanecer. 
Nilo pode frcqiientá-la por apresentar outros comprometimentos associados à surdez. Os dados nos indicam um reconhecimento, por parte da 
escola. da sua insuficiência profissional para atendê-la. ao mesmo tempo em que esta responsabilidade é atribuida ao seu quadro geraJ, que 
apresenta outros comprometimentos associados à surdez. 
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coordena o trabalho de todas as unidades locais. Nessa Sede são oferecidos atendimento médico, odontológico, 

psicológico, fonoaudiológico e educacional. Este último é realizado por uma equipe técnica pedagógica, 

responsável pelo encaminhamento e acompanhamento dos internos à escola. 

O primeiro menino, F. (12 anos), nasceu em Porto Alegre no dia 12 de março de 1984. Seus pais são 

desconhecidos. No ano passado ( 1996), F. freqüentou a primeira série da escola de surdos onde realizei a 

pesquisa, obtendo um bom rendimento e aprovação para freqüentar a segunda série neste ano. 

F. ingressou na FEBEM em um dos Abrigos Residenciais destinados a atender crianças de ambos os sexos e 

variadas idades. o último ano em que esteve nesta Casa (1995), tive a oportunidade de acompanhar o seu 

convívio com as outras crianças, todas ouvintes, com as quais morava. Estas, na sua maioria, estavam 

acompanhadas de outros irmãos, sendo somente F. e outro bebê os que não tinham innãos junto com eles. O 

isolamento desse menino do restante do grupo foi praticamente inevitável. Brincava e estava quase sempre 

sozinho ... A professora de F. relembra: 

"-No ano passado, o F morava em uma casa da FEREM onde ele não 
convivia com nenhuma outra criança surda. O único contato com outros 
surdos era aqui na escola, ou seja. durante quatro horas. No restante, ele 
.ficava com outras crianças. E. pelo o que a gente tem conhecimento, era um 
convívio bastante tumultuado. O F. era uma criança agressiva, ele não 
mantinha nenhum vínculo com as outras crianças da casa, nenhum tipo de 
comunicação. Ele não era entendido e. ao mesmo tempo, não se fazia 
entender. A maneira como ele se comunicava com os amigos da casa era 
através da agressividade. Quando dizia que não gostava, ele batia e vice
versa. Então. foi um ano em que ele teve o lado cognitivo bastante 
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comprometido, emfonção desse lado emocional." (M.L.- Anexo A: entrevista 
0 ° 02) 

No ano de 95, F. foi reprovado na primeira série, indicando que houve, no ano de 96, um processo evolutivo 

em virtude da melhora afetiva. Após uma série de reivindicações e esclarecimentos por parte da escola e de outros 

profissionais que estavam cientes do caso, F. foi transferido para outro Abrigo, onde está outro menino surdo que 

estuda na mesma escola. Desde então, é visível o seu progresso cognitivo, social e lingüístico. Ainda segundo a 

professora M.L.: 

"- O F , hoje, é uma criança tranqüila. calma, consegue manter uma 
comunicação. Ele tá estmturando a língua de sinais e teve um desempenho 
cognitivo excelente. Tanto é que ele nem pegou recuperação. Deu um "clic" 
muito forte e ele conseguiu superar muito bem. " (Idem) 

Não posso afinnar que o único fator para essa evolução tenha sido o convívio com A.G., o outro menino 

surdo da casa, mas levanto a hipótese de que esta identificação colaborou significativamente. Sua professora 

coloca, ainda, que a identidade de F. está sendo construída hoje, pelo convívio com um surdo mais velho em casa. 

Sobre a fonnação da identidade sob o prisma da surdez, voltarei a falar mais adiante ... 

No Abrigo onde se encontra há quase um ano, F. convive somente com meninos, da mesma faixa etária e, 

assim como ele, estão sozinhos na casa (sem a presença de irmãos). O que antes parecia ser uma situação explícita 

de exclusão pela surdez (ou pelas conseqüências sociais decorrentes dela), foi substituído por uma socialização 
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satisfatória. Os atritos, comuns à idade, continuam ocorrendo, mas a exclusão acima mencionada parece não existir 

mats. 

O outro menino surdo da unidade de F., A.G ., está atualmente com 14 anos de idade. Nasceu em Porto 

Alegre, no dia 03 de julho de 1982. Seus pais são conhecidos e não se sabe o motivo de sua ida para a FEBEM. 

A. G. foi aluno da segunda série da escola de surdos em 96, obtendo aprovação para freqüentar a terceira série este 

ano. Os profissionais da FEBEM e da escola são unânimes em afirmar que também A.G. progrediu muito com a 

transferência de F. para a mesma casa. Na escola, A.G . passou a assumir um papel de responsabilidade em relação 

a F. ( como se fosse um irmão mais velho) e ambos convivem muito bem com essa atribuição de papéis. 

Segundo a professora de A.G., ele "-se tornou mais responsável a partir do momento em que o F foi morar 

com ele. Ele é responsável, é uma criança que desenvolve bastante e assimila as coisas bem rapidamente. "(M.J.

Anexo A: Entrevista n° O 1 ). Mais adiante, a professora M.J. lembra que "no início ele era bem irritado, bem 

nervoso. Com o tempo é que ele se acalmou", indicando, ainda, um processo de adaptação de A.G. com os colegas 

e com a própria professora. 

Em sala de aula, A.G. é um aluno estudioso, dedicado e querido pelos colegas. As crianças de lá parecem 

não se importar com o fato dele(s) ser( em) da FEBEM. Entretanto, isto pode ser resultado da falta de informação 

dos colegas que, por serem surdos, não recebem as mesmas informações (via mídia ou senso comum) que nós, 

ouvintes. estamos acostumados a receber acerca daqueles que vivem nesta Fundação. Na escola todos são iguais 

pela surdez e não importa onde moram, se tem pai e mãe ou coisas assim. O entendimento (ou desentendimento) 
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entre eles se dá, entre outros fatores, pela possibilidade de comunicação, pela condição sócio-cultural da qual 

fazem parte. 

A atitude da professora de A.G., quando questionada sobre o significado de ser surdo e estar na FEBEM, 

indica um certo desconforto em responder à pergunta. Poderia supor que não estava em condições de responder por 

não haver entendido o que estava sendo questionado, mas me atrevo a dizer que o seu silêncio está ligado ao que 

Orlandi ( 1 995) apresenta como os "sentidos do silêncio", me fazendo compreender que "o silêncio não fala. O 

silêncio é. Ele significa. Ou melhor: no silêncio, o sentido é." (ORLANDI, 1995:33). Segundo esta autora, existe 

um processo de produção de sentidos silenciados. ão é algo que está implícito no discurso, mas um sentido que 

está além do dito, que revela outra dimensão, a do não-dito. 

Sobre o lugar do silêncio na cultura ocidental-moderna, OrJandi diz: 

nosso imaginário social destinou um lugar suba/temo para o silêncio. Há 
uma ideologia da comunicação, do apagamento do silêncio, muito 
pronunciada nas sociedades contemporâneas. Isto se expressa pela urgência 
do dizer e pela multidão de linguagens a que estamos submetidos no 
cotidiano. Ao mesmo tempo. espera-se que se esteja produzindo signos 
visíveis (audlveis) o tempo todo. Ilusão de controle pelo que "aparece": 
temos de estar emitindo sinais sonoros {dizíveis, vislveis) continuamente. (pp. 
37-38) 

Por que, então, esta professora silencia ao ser questionada sobre sua imagem de surdo e da FEBEM, quando 

a cultura detetmina que as idéias sejam difundidas mantendo cada um no seu devido lugar? Não farei comentários 

reducionistas sobre sua atitude, mas deixarei em aberto esta questão, pois, ao mesmo tempo em que seu silêncio 
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pode estar revelando uma recusa em informar a imagem que tem desse sujeito, pode estar, ainda, indicando um 

despreparo ou receio em fazê-lo. 

Quando fala sobre o futuro desse aluno e o papel da escola nisso, tanto no caso de A.G. como de F., um dos 

monitores que trabalha com eles, opina: 

"- F.u acho que, pro f uturo deles, a escola tem um papel muito importante, 
né? Desde que eles consigam continuar tendo um desempenho, que eles não 
se afastem, conforme for passando os anos. Eles tem que ter o mesmo 
estímulo de continuar querendo estudar, procurar ir até o máximo que eles 
conseguirem de conhecimento, prá poder se colocar na sociedade, né? 
Porque eu acho que eles tem condições de desempenhar um papel dentro da 
sociedade, mesmo tendo esse tipo de dificuldade. " (J.- Anexo B: entrevista n° 
OI). 

Os meninos F. e A.G. apresentam uma história escolar um tanto diferente das meninas que fizeram parte da 

pesquisa. Ambos tem uma perspectiva de continuidade, talvez ligada à idade que possuem, que difere das demais. 

As meninas surdas, embora tenham em comum o contexto institucional FEBEM, geograficamente diferente dos 

meninos, estão (ou estiveram) em grupos separados, de acordo com critérios de comportamento e adaptação pré

estabelecidos. Em relação à categorização dos grupos, posso pensar, conforme Goffinan (1988: 11-12), que 

"a sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de 
atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada 
uma dessas categorias. Os ambientes sociais estabelecem as categorias de 
pessoas que tem probabilidade de serem neles encontradas. " 
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Os lugares, onde estão abrigadas as meninas surdas da pesquisa, fazem parte do Instituto Juvenil Feminino 

(IJF) que, embora seja também destinado a adolescentes em situação de abandono e/ou risco, não estão fisicamente 

estruturados como os Abrigos Residenciais, além de categorizar aqueles que deles fazem parte de fonna 

substancialmente diferente. 

E. está abrigada em um anexo do IJF, cujo prédio assemelha-se a um antigo hospital. Neste mesmo local, 

também esteve S., innã de E., abrigada até o ano passado. Pela proposta de atendimento desse anexo, foram feitos 

arranjos de fonna que viesse a se parecer com uma casa comum: tem 5 quartos, um ao lado do outro num mesmo 

corredor, sala, cozinha, refeitório, banheiro. No entanto, as dependências dessa unidade não permitem aos 

funcionários um "controle" sobre todas as meninas, visto que os ambientes são muito amplos e separados por 

corredores. Ainda assim, busca-se dar um atendimento similar ao dos ARs, o que já não acontece na Sede deste 

Instituto, onde estão outras duas surdas e já esteve uma sétima integrante da pesquisa, que será lembrada por ter 

uma passagem pela F E BEM e pela escola que me pennite pensar em um possível destino daqueles que fazem (ou 

fizeram) parte desse contexto. 

Irei descrevendo-as, cada uma a seu tempo ... 

E. nasceu em Santo Ângelo-RS, no dia lO de maio de 1971. Está hoje com quase 26 anos. Seus pais são 

desconhecidos, embora alguns funcionários da FEBEM façam hipóteses sobre sua origem. E. FreqUentou a 

segunda série da escola de surdos no ano passado ( 1996). Possui uma idade já avançada para a série que 

freqüentava, mas a turma onde estava era toda composta por alunos surdos adultos. A professora de E. acredita que 
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a aprendizagem dela é "normal", quando comparada à aprendizagem de seus outros alunos que não são da 

FEBEM: 

"- Ela acompanhava toda a aula, era super inteligente, interessada, 
caprichosa. Até, ela tinha uma aprendizagem melhor do que os outros 
alunos. Mas, o que dificultava um pouco a aprendizagem dela, era como ela 
vinha para a escola: às vezes ela vinha de mau-humor, às vezes acontecia 
alguma coisa na FEBE/Itf e ela vinha brava, emburrada ... Então, geralmente 
eu tinha que tentar resolver com ela esses assuntos para depois começar a 
aula. Porque ela começava a querer a atenção só para ela e isso dificultava, 
interferia no trabalho em sala de aula. Então eu tentava resolver primeiro a 
situação dela. Os outros alunos compreendiam... E depois, então, eu 
começava a trabalhar normal. ,. (M.A.- Anexo A: entrevista n° 05) 

No caso de E., os colegas da turma sabiam que ela era da FEBEM, pois a professora resgatou este fato em 

ocasião de um trabalho feito no dia das crianças, quando trouxe o tema crianças que são da FEBEM, citando E. 

como exemplo. Era considerada uma líder na sala de aula e seus colegas respeitavam suas opiniões porque, 

segundo a professora, "ela tinha um gênio forte". Em casa, uma das monitoras que trabalha com ela, concorda que 

E. possui uma personalidade bastante marcante, mas salienta, por outro lado, que ela é "super afetiva", procurando 

estar sempre próxima dos funcionários. O relacionamento com as demais meninas da casa, no entanto, é um pouco 

tumultuado pois elas interpretam a relação de E. com os funcionários como uma espécie de proteção. Em 

decorrência disso, acaba por ser gerado um sentimento, conforme a monitora, de ciúmes em relação a ela. 

57 

( 



( I ( ( ( ( ( ( ( ( 

Quando questionada sobre o relacionamento de E. com as outras merunas da casa e com os próprios 

funcionários, a monitora L. (Anexo C: entrevista no 04), responde: 

"A E., ela é super afetiva e isso facilita a comunicação com ela ... Mas eu 
sinto que, até em Junção dessa aproximação que ela faz com a gente, tem um 
certo ciúme ... Agora até que elas se acostumaram mais com a presença. O 
Jato da gente despender uma atenção maior prá E. , de tempo mesmo, prá 
passar uma informação ou até por essa coisa afetiva, dela ficar mais 
próximo da gente ... Então isso cria aquele sentimento, aquele ciúme ... ( .. ) 
Ela sabe de tudo e, por essa proximidade, ela tenta passar prá gente. Isso ai 
também incomoda as gurias. Porque fica como uma pessoa que relata as 
coisas que elas fazem. "12 

Neste ano ( 1997), no próximo mês de mato, E. irá casar e será desligada da FEBEM. Apesar de, 

aparentemente, gostar de estudar, E. não dará continuidade a seus estudos. Vai trabalhar para se sustentar no 

casamento. A decisão de afastá-la da escola foi tomada pela equipe técnica da FEBEM, que reconhece a 
. 

impossibilidade de conciliar estudo e trabalho. Um dos argumentos também utilizado é que não existe escola 

noturna que atenda surdos e, tendo que optar entre um e outro, o trabalho se coloca como prioridade. Neste 

sentido, a FEBEM está fortemente engajada, encaminhando E. para um emprego que, acredita-se, irá possibilitar 

sua independência financeira, uma vez que desligada da FEBEM, precisará suprir as necessidades básicas de 

moradia, alimentação e saúde, através de seu próprio sustento. 

2~Em uma das , ·i sitas que fiz à casa de E .. ela estava me contando que outra das meninas usa apa.relho de surdez porque ouve pouco. Uma terceira 
menina prestou atenção em nossa com·crsa e fez o seguinte comentário: "-Já tá a surda cagiletando ... ". confirmando o depoimento da monitora L. 
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S ., a irmã de E., é natural da mesma cidade, Santo Ângelo-RS. Por terem sido fornecidos pela escola, os 

dados referentes à data de nascimento e escolaridade, deixarei este em aberto. Sobre S., o monitor A.S. relata que 

era uma irmã mais velha que, assim como E., são meninas de muito tempo na FEBEM. Estiveram separadas por 

um tempo, mas se encontraram na mesma casa, onde S. permaneceu até o mês de novembro de 1996, quando foi 

desligada por ter se casado. O casamento foi realizado dentro da própria FEBEM, com um rapaz também surdo. 

Atualmente, S. está trabalhando e fora da escola. O caso de sua irmã, portanto, denota uma solução já dada em 

outra oportunidade. 

Quanto à escola, os funcionários da FEBEM, assim como os da própria escola, acreditam que esta tenha tido 

um significado que vai além do seu papel de escolarização propriamente dito, estando vinculada à socialização que 

lhes possibilitou. Através da escola, elas conheceram os surdos com os quais S. estabeleceu, e E. estabelecerá, 

laços matrimoniais. O monitor A. S., ao falar sobre o significado da escola na vida dessas meninas, comenta: 

"- nós não podemos duvidar dessa integração com a sociedade. {. . .) nós 
realmente apostamos nesta integração e sabemos que isso pode acontecer. E 
acontece muito bem. porque o conhecimento que elas tiveram com os seus 
namorados foi j ustamente através da escola. {...) E outro fator importante 
também. com relação a escola, é o aprendizado. Elas lêem, elas conseguem 
ter um melhor entendimento das coisas que as cercam ... E isso facilita, 
inclusive na busca de um trabalho. " 
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S. é hoje funcionária da A vipaf3 e E. em breve também estará trabalhando. Porém, na opinião da Técnica 

em Educação (Anexo C: entrevista n° 01), E .... 

"- nunca foi muito de empenho para trabalho. Ela andou trabalhando lá na 
Sede da FEBEM, num projeto educativo remunerado que a gente tinha. Mas 
ela não era muito chegada a trabalho. Agora ela tá dizendo que vai casar, 
que não quer estudar. Mas não é tanto porque vai trabalhar não... O 
empenho não é tanto esse. Ela quer casar, quer seguir o exemplo da Irmã, 
que saiu daqui para casar e foi trabalhar. não quis estudar mais por causa 
do marido. Então ela pegou como exemplo. " 

Na verdade, acredito que o "não quer estudar" de E. está fortemente ligado às infonnações que obteve 

junto a alguns funcionários da Fundação, as quais podem ter sido interpretadas por ela de fonna equivocada, como 

se o fato de estudar a impedisse de trabalhar e, conseqüentemente, de se casar. Não acredito, no entanto, que esta 

decisão esteja ligada somente a sua própria vontade. 

Falarei agora sobre as outras meninas surdas que estão ou estiveram no Instituto Juvenil Feminino, onde a 

proposta de atendimento é um pouco diferente da proposta do anexo de E. e S., no qual falei acima. Quando são 

encaminhadas a este Instituto, todas as meninas passam por um período de adaptação, sendo colocadas em grupos, 

compostos por 1 O meninas cada um, os quais, embora fiquem no mesmo prédio, são separados por unidades. A1i, 

funciona um sistema de internamento semi-fechado, o que significa que as meninas saem somente para ir à escola 

:J Esta infom1ação difere nos depoimentos dados JX>r N .. técnica em educação da FEBEM e pelo monitor AS .. N. diz que S. trabalhou na Avipal, 
mas saiu da empresa JX>r falta de verba. Já o monitor AS .. afirma que a menina ainda trabalha lá. Ainda segundo esse monitor, S. conheceu seu 
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ou em passeios e atividades com o grupo, supervisionado por um funcionário da Instituição. Em contrapartida, no 

anexo do 1JF, as meninas podem sair, aos finais de semana, sozinhas para passeios; elas próprias fazem as 

atividades de limpeza da casa e preparam suas refeições conforme a escala feita pelos monitores. Neste anexo, a 

proposta é dar mais autonomia às meninas, embora tendo ainda algumas regras a serem cumpridas. 

Sair dos grupos formados no Instituto para fazer parte do anexo representa uma espécie de recompensa na 

vida das meninas. Somente a partir da conquista de alguns requisitos e da preparação adequada é que elas poderão 

ser transferidas para lá. Quanto a isso, penso ser um aspecto que apresenta uma dualidade bastante significativa: se, 

por um Jado, as meninas precisam se esforçar para provar que estão em condições de pertencer ao anexo, onde 

guiarão suas vidas com certa autonomia, por outro, não seria este um motivo de competição, de disputa entre elas? 

Afinal , todo o comportamento reprovado leva à perda de pontos os quais, conforme brinca um dos monitores em 

conversa infoiTIIal, parecem ser dados quando a menina entra para a FEBEM. Ironizando, ele diz que ao ingressar 

na Instituição, provavelmente elas recebam X pontos, que vão sendo somados ou diminuídos conforme seu 

comportamento apresentado por elas até que tenham o suficiente para irem para a outra unidade. 

Entre aquelas que nunca conseguiram obter essa premiação, encontram-se as outras três surdas sobre as 

quais também direciono a atenção. 

A primeira delas, A.A., é natural de Esmeralda-RS. Nasceu em 22 de junho de 1979, tendo hoje 17 anos. 

Seu pai era agricultor e sua mãe do lar. Não se sabe o motivo que a levou à FEBEM. Os dados que tenho foram 

fornecidos pela escola de surdos, onde A.A. freqüentava a segunda série, junto com E., no início de 96. Foi feita 

marido através da escola. N .. por sua vez. diz ter sido na empresa onde S. trabalhou (ou trabalha). 
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uma avaliação de A.A. na escola que acabou por determinar que ela não tinha condições de estar em sala-de-aula, 

ficando somente com o atendimento clínico da escola. 

A professora M.A. (Anexo A: entrevista no 05), faz uma comparação entre as alunas da FEBEM que teve 

em sua sala, o que, analogicamente, diz ser a imagem singular de FEBEM que tinha no passado e a imagem de 

FEBEM que tem hoje. Em suas palavras, 

"- A A. era bem a idéia de FEBEM que eu tinha: ela vinha suja, ela vinha 
com o caderno todo desorganizado, ela vinha de qualquer jeito... Ao 
contrário da E. , que sempre táva bem cheirosa, caprichosa ... Bem diferente 
da A. Até pelo gênio, porque a A. era bem mais inquieta que a E. Ela não 
parava na sala-de-aula. saía, voltava, não tinha concentração em aula, não 
prestava atenção, ficava fazendo o que ela tinha vontade. (.. .) eu tinha 
aquela visão da "A ", que eles "não davam bola", não se envolviam. (..) A 
A .. volta e meia a E. me contava que ela tomava injeções, que prendiam ela, 
que ela ficava trancada ... Que na casa dela não acontecia isso. " 

O pertencimento a unidades distintas parece refletir diretamente sobre o comportamento (introjetado?) das 

meninas, embora estejam presentes fatores individuais quanto ao interesse em cuidar de si e de suas coisas, assim 

como o interesse pela escola. Os fatores subjetivos, embora de grande peso, certamente estão cercados de fatores 

de ordem objetiva, que caracterizam o ambiente em que cada uma vive e as relações que lá se estabelecem. 

falando ainda em A., a técnica em educação do IJF (N.- Anexo C: entrevista n° 01), dá mais informações 

quanto à vida escolar da menina: 
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"-fizeram um conselho e optaram por ela ficar só na clfnica, por isso que 
ela saiu da escola. Então, ela não chegou a ter uma consciência da 
necessidade do estudo. u Ela queria era se armmar e sair. Inclusive ela fogia 
muito ... Como agora. Atualmente ela não tá na casa. (..) ela tinha esse 
problema de conduta associado, então ficava di.ficil de segurar. Mas ela 
sofreu muito. agora no final. pelo fato de não ir mais na escola. No fondo, 
ela gostava. " 

Um recurso bastante utilizado em casos de comportamento inadequado (ou suposto comprometimento 

psicológico), diz respeito à medicação utilizada, por exemplo, no caso de A .. Assim como A., o menino F. também 

utiliza uma medicação, três vezes ao dia, de arnplictil 25, um remédio usado como calmante para que sua 

agressividade seja controlada. A mim, resta perguntar: Não seria esta agressividade apenas uma conseqüência 

social da surdez? O quadro clínico diagnosticado em alguns desses casos não poderá estar equivocado, tendo 

como base para sua interpretaç·ão a rebeldia daqueles que querem entender o mundo que os cerca e, ao mesmo 

tempo, querem expressar suas angústias, suas necessidades, seus anseios? 

Outra das meninas que teve passagem pelo Instituto Juvenil Feminino e pela escola de surdos é C.B., cujos 

dados referentes a sua idade e origem não possuo. O depoimento da técnica em educação do Instituto indica ter 

sido esta a menina surda da FEBEM que mais conseguiu avançar em sua escolarização e cuja expectativa de 

futuro, se relacionada ao grau de instrução, é melhor do que a das demais. Sobre sua história, N. conta: 

~., E os outros surdos da FEBEM. será que possuem (ou possuirão no futuro) essa conscientizaç!lo da importância do estudo, da escola em suas 
\'idas. baseados no modelo de educação que estão tendo? 
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"- A C. B., ela era uma menina que se diferenciava um pouco dos outros 
surdos. Ela linha uma expectativa muito grande de Jamllia e ela não tinha 
nada. O negócio dela era FEBFM. (..) Acabou fugindo da FEBFM. Hoje, ela 
tá grávida. Andou aí asses tempos. ( . .) Era uma guria que tinha outra visão. 
Até pela escolaridade." 

C.B. esteve ligada à FEBEM desde pequena e por isso era conhecida por quase todos os funcionários. 

Atualmente, ela está morando com uma antiga monitora da FEBEM. 

Outro ponto que a difere dos demais surdos da FEBEM é quanto ao seu entrosamento com outras instâncias 

sociais, como a Associação de Surdos, que C. B. costumava freqüentar. Devido ao seu interesse em participar de 

tais instâncias, alguns profissionais da FEBEM acabaram por tomar conhecimento da existência e funcionamento 

dessas entidades de surdos. Além disso, C.B. tinha uma aproximação com outras escolas de surdos de Porto 

Alegre, nas quais teve alguns namorados. 

Mesmo sendo uma menina com mais sucesso em sua vida escolar que os demais surdos da Fundação, C.B. 

também apresentava um comportamento de rebeldia, típico talvez da sua idade, que a levava a ser punida quando, 

por exemplo, fugia da FEBEM e retornava posteriormente. De acordo com o funcionamento da casa, as meninas 

que fogem precisam passar por todo o processo de inserção ao local novamente, mesmo já conhecendo o 

funcionamento da instituição. Conseqüentemente, a cada retorno à FEBEM, C.B. ficava ausente das aulas por 

alguns dias, levando a escola a questionar tal funcionamento. N. ilustra essa situação: 

"-Eles não entendiam nosso fimcionamento. (..) Porque nós prendiamos a 
C.. Nós temos uma norma na casa: a guria foge, ela volta para dentro da 
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instituição e não pode ficar fugindo e voltando. E se ela tá com problemas, 
nós não podemos largar para ir prá escola. Tem que passar pelo grupo de 
recepção e ficar 15 dias sem sair da casa. Só em casos especiais: provas, 
RTs ... Então a gente não vai deixar rodar, né?"(Anexo C: entrevista n° 01) 

Em relação ao trabalho, N. diz que C. demonstrava interesse, associando isso ao seu nível de escolarização. 

Além disso, salienta que C., ao contrário da maioria das outras meninas surdas da Fundação, não tinha problema de 

conduta ou mental associado, fazendo com que ela tivesse vontade de trabalhar, de ''fazer a sua vida". 

Por último, apresento M., uma menina surda cuja história difere das demais pelo fato de que nunca chegou a 

freqüentar a escola, embora demonstre um enorme interesse nesse sentido. M., parece viver alheia ao mundo, ao 

mesmo tempo em que demonstra estar a par de tudo o que acontece a sua volta. Não possui uma linguagem 

compreensiva, nem em sinais, nem oral. Repete freqüentemente uma seqüência de gestos como bater, dor ... , dando 

a entender que sofreu maus-tratos que lhe causaram ferimentos e marcas de queimaduras em seu corpo. O único 

sinal oficial que aprendeu é o da escola de surdos, onde fez uma avaliação a fun de conseguir uma vaga para 

estudar lá. 

Pelos diversos fatores acima mencionados (falta de linguagem compreenstva e fixação na história que 

conta), M. não conseguiu ser matriculada na escola, sob o argumento de que não tinha condições psicológicas para 

freqüentar uma sala-de-aula com outros alunos surdos sem outros comprometimentos, nem mesmo profissionais 

suficientes na escola para atendê-la individualmente. M., no entanto, não esquece a experiência de ter conhecido a 

escola. Quando fui apresentada a ela pela técnica em educação, esta lhe fez o sinal da escola apontando para mim. 

Sua intenção era lhe dizer que eu era professora de surdos, mas sem dominar sinais suficientes para lhe explicar 
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isso, fez apenas o sinal da escola, o que levou M. a deduzir que eu fosse de lá. Desde então, sempre que nos 

encontramos, M. faz o sinal da escola, aponta para a rua e segura no meu braço, como se quisesse ser levada até lá. 

Segundo a técnica em educação do IJF, relatando a experiência de M. na escola, diz que ela ... 

"- não foi aceita lá porque eles acharam que tinha problemas neurológicos. 
Eles falaram num recurso que eles távam vendo... que estaria abrindo uma 
classe para adolescentes que poderia atender a M . Só que eu não tive 
retorno. "(N- Anexo C: entrevista n° 01) 

Mais adiante, N. fala sobre outra dificuldade encontrada ao procurar uma escola que atendesse adolescentes 

(e adultos) surdos. Em suas palavras: 

"- Eu tô com uma de 14 anos, a M , que não tem onde colocar. Nem para se 
alfabetizar. porque não existe um recurso. (...) Pela faixa etária, agora, não 
tem profissional. Eu Acho que deveria ter um trabalho também à nível 
estadual, como tem a Escola Aberta para alunos que não puderam ir na 
escola na época viável. Teria que ter um projeto para deficientes auditivos." 
(Anexo C: entrevista n° 01) 

Há uma previsão de exclusão escolar neste caso, visto que entre as 3 escolas de surdos de Porto Alegre, 

nenhuma pode receber M .. Os profissionais que atuam junto a FENEIS (Federação Nacional de Educação e 

Integração do Surdo), apresentaram uma proposta de escola para surdos à nova administração de Porto Alegre no 

final de 96. Esta proposta tem como objetivo atender a população surda que está fora da escola, como casos 

similares ao de M .. Esta escola deverá ter como base uma filosofia educacional que considere a cultura surda no 
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ensino do aluno para um efetivo aprendizado. Entre outros, a proposta engloba o ensino supletivo noturno, o que 

viria a atender a necessidade, por exemplo de E. e S., que saíram da escola em função do trabalho. 

Retomando novamente o caso de E. e S., estas meninas nunca foram diagnosticadas como portadoras de 

desvio de conduta ou com problemas emocionais associados, o que aconteceu no caso de M .. Apesar da idade 

avançada para a série que cursavam, eram tidas como boas alunas, com grandes possibilidades de sucesso em sua 

vida escolar. Isso me faz pensar que talvez M. apresente esse diagnóstico por nunca ter convivido com outros 

surdos em comunidades surdas e, conseqüentemente, nunca ter tido um modelo com o qual se identificar. M. 

parece não perceber a diferença entre ela e as outras meninas quanto a sua surdez, pois muitas vezes dirige-se às 

pessoas a sua volta através da fala, incompreensível para todos. Fortalecem-se, portanto, os princípios de uma 

educação bilíngüe para surdos, que prevêem a inserção da criança surda o mais cedo possível na comunidade de 

surdos, a fim de que adquira naturalmente a língua de sinais. A partir da aquisição dessa língua, então, a criança 

surda terá melhores condições de aprender a língua oral dos ouvintes. 

Ainda sobreM., uma das estagiárias da Pedagogia da PUC que trabalha na FEBEM, conta como tem sido a 

experiência com ela: 

"- Geralmente eu dou aula prá M. j unto com outras meninas que não têm 
problema de surdez. E essa relação dela, da M . que é surda-muda, eu acho 
que é um crescimento bem maior. Eu acho bem interessante quando há essa 
integração. quando há esse relacionamento com pessoas que não tem a 
deficiência. " (P- Anexo C: entrevista n° 02) 
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Nota-se, no entanto, que essa integração de que fala P. é, na verdade, uma integração fisica e não 

exatamente uma integração social, já que P. percebe que há um certo isolamento, por parte das outras meninas, em 

relação a M .. Isso sem considerar a recepção das infonnações que são passadas, as quais, acredito, devem ser 

bastante fragmentadas para ela, visto que não existe um código lingüístico comum entre M. e o grupo. 

A outra estagiária, por sua vez, mostra uma visão diferente quanto aos aspectos de socialização do surdo: 

"- é importante essa coisa delas estarem em escola com pessoas surdas
mudas (..) essa coisa de se identificar. Porque aqui na casa a gente vê que 
há muita discriminação... Eu vejo isso. Elas brigam, elas se pegam.. . elas 
não querem nem saber... elas excluem mesmo." (C- Anexo C: entrevista n° 
02) 

Entraria, aqui a discussão sobre a fonnação da identidade do surdo e do institucionalizado. Mas, antes de 

entrar nessa discussão, trarei a questão do estigma do surdo e da FEBEM, pois acredito estar a identidade 

relacionada diretamente a este. 

2.2. A Estigmatização Instituída 

Erving Goffman, em uma de suas obras mais conhecidas, "Estigma: notas sobre a manipulação da 

identidade deteriorada " ( 1988), volta no tempo e apresenta os vários sentidos dados ao tenno estigma, indo da 

antiga Grécia à época Cristã. Segundo ele, desde o princípio, o estigma é empregado como indicativo de wna 

degenerescência. Na Grécia Antiga, utilizavam-se recursos visiveis para indicar o estigmatizado, entre os quais 
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estavam os escravos, os criminosos, os loucos ... , aqueles que deveriam ser evitados, banidos do contexto social. Na 

época Cristã, são acrescentados ao estigma dois pontos de análise: "o primeiro deles referia-se a sinais corporais 

de graça divina que tomavam a forma de flores em empção sobre a pele; o segundo, uma alusão médica a essa 

alusão religiosa, referia-se a sinais corporais de distúrbio fisico. "(GOFFMAN, 1988: 11). O termo é, portanto, 

utilizado ainda no mesmo sentido, dando a idéia de que o estigmatizado deve ser um banido social por apresentar 

características de sua exclusiva responsabilidade. 

Na atualidade, o termo estigma é utilizado de forma semelhante ao sentido inicial, sendo, no entanto, mais 

aplicado à própria condição do que à sua marca corporal. E neste sentido, embora não esteja explícito no semblante 

de seu portador, a surdez, assim como a institucionalização fazem parte do rol das estigmatizações. As informações 

sobre sua origem ou sua condição social não estão explicitamente colocadas, mas, de forma sutil, invadem nossas 

casas, nosso meio, a todo momento, seja através da mídia ou do senso comum, como já tivemos a oportwlidade de 

denunciar anteriormente. 

Goffman leva a crer que, durante todo esse tempo, nunca se cuidou de buscar descobrir, por exemplo, quem 

é o verdadeiro louco, o verdadeiro marginal, aquele que realmente deve ser evitado: quem possui o estigma ou a 

sociedade que o estigmatizou. 

falo em valorização corpórea, cujo tema tem sido amplamente discutido e grandes teorias tem surgido a 

partir daí. A mim, interessa pensar especificamente no caso dos surdos e/ou institucionalizados, embora saiba que 

estes não podem nem devem ser categorizados à parte, uma vez que o tratamento social que recebem não difere dos 
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demais estigmatizados. Porém, me deterei em apresentar e discutir as informações que coletei nas entrevistas em 

relação a este grupo. 

Quando questionados sobre o significado de ser surdo e estar na FEBEM, as respostas, no meu entender, 

variam segundo o contexto de onde partem. Os profissionais da escola, por exemplo, na sua maioria, acreditam que 

ser da FEREM é um fator mais estigmatizante do que ser surdo. Para estes, tal estigma se deve às infonnações que 

são difundidas no âmbito social sobre a Instituição. A FEBEM que a sociedade conhece é aquela que atende aos 

infratores, pois não se divulga, não se toma público o trabalho realizado nos chamados Abrigos Residenciais. Estes 

locais, destinados aos que estão em situação de abandono e/ou risco, quando divulgados, não o são da mesma 

forma. Neste ponto, os profissionais da FEBEM estão de acordo, porém colocam a surdez como sendo uma 

barreira social maior do que pertencer à FEBEM. 

O que interessa ser divulgado? Na verdade, quando pensamos em menores infratores, estamos inocentando a 

responsabilidade de todos nós, deixando a culpa posta sobre este delinqüente, marginal, que infringiu as regras 

sociais e, portanto, a sociedade precisa ser privada de seu convívio. Falar em abandono e/ou risco, implica 

reconhecer o quanto somos responsáveis, o quanto podemos fazer mas nem sempre sabemos como. Trata-se, neste 

caso, da exposição da fragilidade humana, a qual preferimos, muitas vezes, negar. 

Para ilustrar estas afirmações, darei voz às entrevistas que falam sobre o surdo da FEBEM sob o ponto de 

vista instituído, presente em todo o meio social e instituinte, onde há uma descontinuidade, estando presente no 

plano individual. Dividirei os depoimentos entre Escola e Fundação, a fim de visualizar se existe variações entre os 

depoimentos segundo o lugar de onde fala o entrevistado. 
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I . "- tirando toda a minha ideologia e o que eu penso do surdo, eu diria que 
ser surdo é ser um coitado. E estar na FEBFM é pior ainda. São 
marginais.. . Pois é essa a idéia que se passa: quem está na FEBEM é 
marginal. que rouba. que é desestmturado. Claro que eu não vejo assim. 
Eu acho que hoje. ser surdo e estar na FEBEM, a FEBEM como ela se 
encontra, apesar de tudo, (..) dá condições ótimas para o F se 
relacionar bem com as outras pessoas e até, possivelmente, ser um jovem 
ou um adulto com um bom futuro." (M.L.- Anexo A: entrevista n° 02) 

2. "-às vezes, alguns proftssores dizem: "Há, esse é da FEBFM. Por isso 
que não aprende. ·· Não. não é por causa da FEBFM. Mas isso é o que 
passa pela sociedade. Jnftlizmente, né?(..) eu acho que o ser surdo 
identifica o indivíduo como surdo, independente de problemas. "(S.M.
Anexo A: entrevista n° 04) 

3. " - eu acho que tem condições sim. Eles podem ocupar um lugar na 
sociedade, eles podem progredir ... Mas é dificil, porque nem todas as 
pessoas tem uma visão de como se trabalha- até eu não tenho-, de como é 
uma FEBEM. de como se trabalha em uma FEBEM. A gente vê pela 
televisão, ou nas revistas. motins. E isso ai é o que passa prá 
l!,Cnte. ' '(M.A- Anexo A: entrevista n° 05) 

4. ··- São alunos que precisam de mais ainda, tu entende?(. . .)no geral, eles 
são mais carentes, precisam de mais atenção, explodem com mais 
facilidade, são crianças e adultos mais irritadiços, agressivos ... carentes 
mesmo. Eu noto uma carência muito grande. Eles precisam de uma 
atenção redobrada por parte de qualquer profissional aqui dentro.(...) no 
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geral, fica bem claro quem é o aluno da FEBEM e o aluno que não é da 
FEBEM aqui.(...) fica claro, mesmo que tu não conhecesse, não soubesse 
quem é ... . pelas atitudes. Até de agressividade, de temperamento. (S.J.
Anexo A: entrevista n° 03) 

Os profissionais da escola, em grande parte, acreditam que a FEBEM possui um rótulo imposto socialmente 

que leva o interno a ser vítima de um estigma, de uma barreira social muito grande. No entanto, mesmo não 

conhecendo a proposta de atendimento desta Instituição, que varia segundo a classificação infrator X abandonado 

e/ou em risco, estes profissionais acreditam que a FEBEM dá condições a este aluno surdo de se tomar um sujeito 

colocado na sociedade. O segundo depoimento indica como problema a institucionalização e como condição social 

a surdez, apesar dessa institucionalização não interferir na vida escolar desse aluno. Sob o ponto de vista do 

terceiro depoimento apontado, o surdo da FEBEM tem condições de progredir, mas encontra limitações pela falta 

de informações ou informações pejorativas quanto a esta Fundação. Já o terceiro, aponta os alunos da FEBEM 

como aJunos com características bem definidas, que os difere dos demais em termos afetivos. 

~Na FEREM: 

I . "- Eu falo mais em relação a ter a d~ficuldade fisica deles. Porque eu 
acho que de FEBEM não. Tu vai ter que conhecer a pessoa em si. FEBEM 
fica muito intitulado. Tu fala em guri de FEBEM, perece que só existe 
infrator, alguma coisa assim ... (..) as pessoas não tem conhecimento do 
trabalho que é realizado aqui. "(J- Anexo B: entrevista n° 01) 

2. "- as pessoas olham a l ;EBEM só pelo que acontece de ruim. O que 
acontece de bom. ninguém sabe. (...) Então, eu acho que vai ser dificil. 
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Ainda mais eles, que são surdos e são da FEBEM. .. " Em outra resposta: 
"Eu acho que a maior dificuldade é o fato de vir da FEBEM Porque esse 
nome, FEBEM. assusta as pessoas. "(G.- Anexo B: entrevista D0 02) 

3. "- Em alguns casos, eu acho que dá prá ver os dois lados. O fato de ser 
da FEBEM. .. existe muito estigmatismo em relação a FEBFM. Mas, pela 
experiência que eu tenho, eu acho que o fato de ser da FEBEM não causa 
grandes impedimentos. ( . .) Agora, à nível de surdos, eu acho que '! 
barreira maior estaria aí. "(N.- Anexo C: entrevista n° 01) 

4. " - Eu considero os dois uma barreira social muito diflcil de ser 
ultrapassada. A primeira, em função da deficiência, porque a 
comunicação se torna muito dificil. Nem todas as pessoas ... o número de 
pessoas que conseguem entender é muito pequeno, né? Ela vai ter que ter 
muita sorte de encontrar uma pessoa que consiga se comunicar. O outro 
estigma que ela carrega, que é o de pertencer à FEBEM, não tem dúvida 
de que é um peso muito grande. Então, se eu puder considerar os dois, 
não tem dúvida. eu considero os dois como sendo algo muito pesado para 
uma pessoa carregar. "(AS.- Anexo C: entrevista 0 ° 03) 

Segundo o depoimento desses profissionais, a barreira social encontrada pelo surdo da FEBEM é atribuída 

ora à surdez (dificuldade física) , como no primeiro depoimento, ora à institucionalização, como no segundo, ora, 

ainda, à ambos os fatores estigmatizantes, como podemos observar nos depoimentos 3 e 4. 

Os depoimentos, quando vistos em conjunto, sugerem que o surdo que vive a situação da institucionalização 

está fadado a encontrar imposições sociais, seja por ser surdo, seja por ser da FEBEM ou seja por ambos os fatores 

estigmatizantes. O que predomina, porém, é a visão negativa presente na sociedade em relação à instituição, 

ficando a surdez colocada enquanto barreira pela limitação comunicativa do surdo. 
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Surdo e FEBEM são tennos amplamente associados à problema, preconceito, barreira, rótulo, dificuldade, 

estigma. Podemos, então, pensar nessa associação como a imagem instituída desse surdo institucionalizado? 

Certamente que sim ... Porém, as posturas pessoais indicam que nem sempre estes são sinônimos postos, acabados. 

Alguns profissionais da escola e outros da FEBEM utilizam expressões como "eu aposto ", "eu acho que tem 

condições sim ", associando esta possibilidade a urna reestruturação no trabalho, tanto na escola como na 

Fundação, com esses surdos da Instituição. É a chamada imagem instituinte, o vir-a-ser possível pelas mudanças 

no contexto social e histórico do qual fizemos parte. Sei, no entanto, que a ruptura de valores não acontece de um 

momento para outro, necessitando um envolvimento sério daqueles que buscam derrubar as barreiras impostas. 

A discussão sobre o estigma nos leva a uma outra, voltada à formação da identidade do sujeito. Como 

sabemos, a imagem que a sociedade constrói acerca de um determinado grupo social reflete diretamente no 

comportamento por ele apresentado, e, numa relação de dialeticidade, o comportamento apresentado pelo sujeito 

determina o imaginário que se constrói sobre ele. Por isso, tentarei abordar os dois lados da questão de forma que 

seja possível pensar o sujeito enquanto surdo e/ou institucionalizado. 

2.3. O estigma e a formação da identidade do surdo institucionalizado 

Entre seus iguais. o indivíduo estigmatizado pode utilizar sua desvantagem 
como uma base para organizar sua vida, mas para consegui-lo deve-se 
resignar a viver num mundo incompleto. Neste, poderá desenvolver até o 
último ponto a triste história que relata a possessão do estigma. 
(GOFFMAN, 1988:29-30) 
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O fator identidade/identificação é, talvez, o ponto-chave onde encontraremos resposta para a constituição da 

imagem de um determinado grupo. Ser surdo e estar na FEBEM implica, antes de mais nada, uma condição social 

que será ou não aceita pelo próprio protagonista dessa história. O estigma que este carrega refletirá diretamente 

em sua existência, em sua educação e em seu futuro. 

A formação da identidade sob o prisma da surdez, considera como de fundamental importância a questão 

da problemática comunicativa do surdo. Este é apenas um dos postos a serem levantados, mas se reconhece uma 

forte tendência dos surdos em estarem na companhia de seus pares, possivelmente pela possibilidade de 

comunicação irrestrita. Na história dos surdos, encontraremos indícios dessa afirmação quando, poucos anos após 

o Congresso de Milão de 1880, começam a surgir as primeiras comunidades surdas, um movimento indicado por 

alguns autores como tendo início por volta de 1897. 

O Congresso de 1880, que estabeleceu como deveria ser a educação do surdo sem que nenhum de seus 

representantes estivesse presente, fez com que, no ano seguinte, em 1881 , alguns surdos se reunissem a ftm de 

reivindicar sua participação na elaboração de uma proposta de educação que estivesse de acordo com seus 

interesses. Começa a se esboçar, então, o que virá a ser, mais tarde, uma verdadeira participação sócio-politica, 

manifestada através de suas Comunidades, de suas Associações. 

As Comunidades Surdas são criadas aproximadamente entre os anos de 1880 e 1960, período em que reinou 

uma educação voltada à identificação do surdo com o ouvinte, através da sua oralização, que permitia mascarar a 

surdez. Esta educação oralista não levou em conta as características próprias dos surdos e (porque não dizer?) a sua 
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cultura já constituída, levando-os a manifestarem sua postura contrária através da criação de suas próprias 

comunidades. 

Behares (1995), considera que foi a partir de 1960, quando William Stokoe publicou o primeiro dicionário 

de ASL (American Sign Language) e, posterionnente, um artigo falando das línguas de sinais no contexto da 

lingüística, que surgiu a Ungüística das Lfnguas de Sinais, línguas estas que são, ao mesmo tempo, incluídas na 

Lingüística Geral. Diz o autor: 

No contexto da forte presença da antropologia na lingiilstica norte-americana (e, 
principalmente, em seu mestre Charles Hockett) , Stokoe acrescentou mais um traço 
de tipo sociolingiiistico, de grande força teórica em suas colocações: a ASL é a 
língua natural da Comunidade Surda Americana, simbolo fundamental de 
pertencimento a essa comunidade e instntmento constitutivo da mesma. A llngua de 
sinais passou a ser, assim, um conceito inseparável do de "comunidade 
surda ''.(BEHARES. J995:09l5 

O fato dos surdos buscarem agrupar-se em suas comunidades ocorre pela necessidade de troca com seus 

pares, onde a comunicação viso-espacial, que lhes é própria, possibilita uma socialização maior entre eles. Por 

outro lado, os surdos vivem em um mundo majoritário de ouvintes, onde se faz necessário a utilização da língua 

oral como meio de comunicação e interação. Por isso defendo uma proposta de educação bilíngüe para os surdos, a 

qual lhe possibilitará interagir nos dois mundos: com outros surdos, através da língua de sinais e com ouvintes 

através do aprendizado da língua oral oficial do seu país. 

25 Esta citação. no entanto. é contestada pois alguns autores indicam que a Llngua de Sinais só foi inserida na Lingillstica Geral nos anos 80. 
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Os problemas de relacionamento, de socialização entre os surdos da FEBEM e os ouvintes com quem 

convivem na instituição, são manifestados nas falas dos entrevistados como decorrentes da falta de um código 

lingüístico comum. A maioria dos funcionários de lá, considera importante não só o aprendizado da língua oral 

pelos surdos, mas, antes disso, o aprendizado da língua de sinais pelos ouvintes de seu convívio social. Diz um dos 

monitores: 

"- Eu nunca tinha trabalhado com pessoas com essa deficiência e logo que 
eu cheguei aqui nesta casa. uma das primeiras providências que eu fiz foi 
procurar o curso (Língua de Sinais) para poder melhor me comunicar, 
porque eu achava importante elas estarem integradas naquilo que a gente 
diz. E esta comunicação era d~ficil. Então eu procurei a escola e fiz um 
curso.(. .)As gurias não tem nem essa paciência de entender e ai é que 
surgem os grandes problemas. Porque, muitas vezes, elas tão querendo dizer 
alguma coisa e as meninas não tão entendendo e aí as agressividades 
começam. né? (..) A comunicação delas com os funcionários é de uma 
forma. diferente da comunicação com as gurias. Porque as gurias não 
entendem. .. São poucos os sinais que elas conhecem, então fica aqueles 
sinais mais pessoais. Agora nós, não! Nós conhecemos. nós aprendemos com 
ela. porque ela trás alguma coisa e passa prá nós. (...) as gurias, os sinais 
delas são mais por mímica ou alguma coisa que elas inventam na hora. E 
elas tem muita dificuldade ... Às vezes, quando elas precisam se comunicar, 
muitas vezes as gurias nos usam para poder fazer essa comunicação com 
ela." (AS.- Anexo C: entrevista n° 03) 

A postura da direção da escola, por sua vez, defende a idéia de que o surdo é quem deve aprender a língua 

oral, dando-lhe a responsabilidade pelos possíveis limites na socialização, no relacionamento com os ouvintes. Não 
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que o surdo deva somente ser oralizado, mas que ele seja um sujeito bilíngüe, capaz de interagir tanto com seus 

pares como com os demais membros ouvintes de seu meio. Postura com a qual estou de pleno acordo ... No entanto, 

é preciso que se questione a responsabilidade dos ouvintes de seu convívio em aprender a língua dos surdos, de 

forma que a socialização destes seja facilitada. 

"- eu penso assim: "Há! É o "surdinho" ... Vamos deixar porque a língua de 
sinais é a sua língua materna ... "Mas porquê? Se ele sabe também, se ele tem 
possibilidades de aprender algumas palavras? Não digo falar fluente como 
uma pessoa ouvinte. Isso aí, é lógico, seria utopia a gente dizer, né? 
Depende também do resíduo, etc. Mas, porquê? Se ele consegue balbuciar 
algumas palavras, ele vai ser melhor entendido pelos ouvintes. Porque não 
são todos que vão saber a língua de sinais. "(S.M.- Anexo A: entrevista 0° 

04) 

Analisando a formação da identidade sob o prisma institucional, podemos dizer que a criança que não se 

encontra junto com a sua família faz parte de um grupo considerado destoante em relação as outras crianças que, 

sejam quais forem as condições, encontram-se sob o amparo dos pais ou familiares. Essa condição pode provocar 

desajustes emocionais nos que permanecem institucionalizados por muito tempo, conforme têm observado os 

próprios funcionários que atuam junto às crianças e adolescentes abrigados na FEBEM. Conforme o mesmo 

monitor acima citado, quando fala sobre os efeitos da institucionalização em E. e S., as meninas ... 

"com os anos de FEBEM que elas tem. elas adquiriram uma série de vlcios e 
de hábitos que são característicos das pessoas que ficam na FEBFM durante 
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muito tempo. Por exemplo, a dificuldade que tem de auto-estima, da procura 
do trabalho ... Porque são acostumados a ganhar muito e não dar o retomo 
com relação a isso, não valorizar aquilo que ganham. Quer dizer, estas 
coisas elas adquiriram como as demais. Então, elas têm algumas coisas 
muito características de todo o gropo. E a grande diferença, claro, é essa ... 
do problema de não poderem se comunicar melhor. Mas elas adquiriram 
algumas coisas, em jimção deste tempo de permanência na casa. "(Anexo C: 
entrevista n° 03) 

Seja em regime fechado (infratores) ou em regime aberto (situação de abandono e/ou risco), o fato é que a 

institucionalização surte efeitos nestes indivíduos que, certamente, influenciarão na construção da sua identidade 

enquanto membro constituinte de uma sociedade maior. Violant (1989: 149), em pesquisa realizada com 

institucionalizados na FEBEM de São Paulo, sobre a questão da identidade deste sujeito, afmna que ocorre um 

"conflito entre a identidade atribuída, a idealizada e a sentida." Ainda segundo esta autora, 

Ao ser internado, o menor recebe não só um "status " j urídico, social e civil, 
mas uma "carreira" a ser cumprida. (..) Tal status lhe assegura um destino 
comum e, por isso, um caráter comum, cujas respostas devem ser 
interpretadas antes como resposta à situação em que são colocados e não 
como produtos de uma suposta natureza de caráter inato. (. . .) através das 
"estratégias de ressocialização, a Instituição lhe define uma carreira a 
partir do momento em que lhe atribui uma identidade e lhe determina uma 
identidade idealizada a ser adquirida, acionando os dispositivos 
"ressocializadores ··: aparta o menor de seu mundo; retira-lhes alguns 
integrantes de sua identidade. como seu nome, aparência flsica, o grupo, as 
pessoas que lhe são familiares, a casa e/ou rua, os objetos pessoais; impõe
lhe um outro mundo. ao qual ele deve se adaptar, constituído por outras 
pessoas. locais. atividades. rotina. objetos diferentes, atribui-lhe um número, 
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muda-lhe a aparência fisica pelo corte de cabelo. troca de roupa e pela 
reclusão que o torna esbranquiçado e, às vezes, balofo pela falta de 
atividade. (VIOLANT, pp. l47-148) 

A pesquisa de Violant foi realizada com menores considerados periculosos, pertencentes à uma Instituição 

da FEBEM de São Paulo destinada a recolher estes menores em regime fechado, diferentemente dos sujeitos 

surdos desta pesquisa, os quais, como já disse, encontram-se na chamada situação de abandono e/ou risco. Trouxe 

essa pesquisa para junto desta porque, embora ambas as situações difiram em alguns aspectos, pennanecem 

semelhanças na sua essência e na imagem social da institucionalização, segundo a qual todos os que vivem sob esta 

condição são marginais, pivetes de nw, delinqüentes ... , como tenho tido a oportunidade de denunciar com as 

entrevistas que realizei. 

A identidade institucional, assim como a identidade surda, é, na verdade, a resposta em ato de que fala 

Córdova, sobre a qual trabalhei no ítem 1.2. A imagem que as pessoas fazem sobre um grupo X determina seu 

comportamento e este, por sua vez, determina a imagem que se constrói sobre si. 

Voltando a pensar na fom1ação da identidade surda, deparo-me com uma questão fundamental ligada ao fato 

do surdo conviver ora com seus pares e, portanto, em condições de desenvolver sua língua própria, ora com o 

mundo majoritátio dos ouvintes, onde se faz necessário a utilização da língua oral como meio de comunicação e 
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interação26
: ..- De que forma a utilização de diferentes códigos lingüísticos (oral e sinais/7 e os demais aspectos 

culturais relacionam-se ou contribuem para a formação da identidade do sujeito surdo? 

Na Alemanha, Ahrbeck desenvolveu uma pesquisa sobre a comunicação do surdo em diferentes situações, 

chegando à seguinte conclusão: 

Posto que a situação sócio-psicológica dos surdos está estreitamente 
relacionada com sua problemática comunicativa, neste contexto deve-se 
denunciar a questão de que papel desempenham os gnlpos de referência de 
pessoas normais e surdas na formação da identidade dos surdos. 28 

Se partinnos do pressuposto de que a situação sócio-psicológica é fundamental nesse processo, sem dúvida 

os surdos encontrarão dificuldades estando em companhia apenas de ouvintes. O modelo surdo é o que poderá 

tomar possível um desenvolvimento satisfatório de sua identidade, pois só assim ele terá condições de perceber a 

qual grupo pertence, que características o definem, que língua lhe é de mais fáciJ acesso, etc. Isso não significa, por 

outro lado, que o convívio com outros surdos seja suficiente para a construção de uma identidade surda, posto que, 

:r. RessaJto, mais uma vez. a importância de uma educação bilíngüe para o surdo, a fim de que ele possa interagir (lingüjsticamente) tanto com seus 
pares como com os ouvintes. A possibilidade de comunicação pode ser garantida pela aquisição das duas llnguas, mas reconheço que fatores de 
outra ordem estão implicados aí, entre eles o imaginário construído sobre o surdo e a surdez. 
2
, A qucstilo sobre os diferentes códigos lingüisticos norteou a pesquisa de AHRBECK (s.d). Hoje, no entanto. a discu~o sobre a formaçao da 

identidade surda vê a língua apenas como um dos aspectos a ser considerado. pois existem outros fatores culturais, próprios dos surdos, que 
interferem ou permitem essa formação. 
2S Original em espanhol: AHRBECK. Bernd. Problemas de/ fomento comunicativo de escolares sordos. In: Revista Educación, n° 48 (s.d) 
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nem sempre, esse sujeito irá aceitar essa condição... Resulta daí, o que comumente chamamos de cnse de 

identidade. 

Embora para mim não seja relevante a condição clínica-patológica do surdo, que o vê somente a partir de 

seu déficit, não posso negar (ou não há plena convicção disso) que o grau de perda pode interferir na formação da 

identidade do surdo. Não que esteja diretamente ligado a ele, mas relaciona-se ao tratamento social dado a surdez. 

Recentemente, tive a oportunidade de conhecer urna surda adulta, cuja perda era parcial, que, ao ser 

questionada sobre a imagem que tinha de si mesma quanto a sua identidade (surda ou ouvinte), me levou a crer, 

por sua resposta, que, apesar de seus 25 anos, não tinha certeza se poderia ser chamada de surda ou de ouvinte. Em 

parte, ela atribui isso ao modelo de educação que teve, o qual sempre negou sua condição da surdez, uma vez que 

ela conseguiu acompanhar (com grande esforço) a classe regular das escolas que freqüentou. 

Na pesquisa de Ahrbeck, o autor utilizou como referência os estudos de Mead (Teoria Sociológica do Eu) e 

os de Erik Erikson (Teoria Psicanalítica da Identidade). Em ambos os enfoques de análise, Ahrbeck encontrou base 

para argumentar que, tanto em uma como em outra teoria, são encontrados impedimentos para a formação da 

identidade do surdo que derivam direta ou indiretamente da sua problemática comunicativa. 

Baseado em Mead, ele concluiu que a maioria dos surdos não desenvolve um "eu completo" em contato 

apenas com ouvintes, onde as interações são limitadas pelo código lingüístico diferenciado. Não podendo atingir 

uma ampla comunicação interpessoal com um número significativo de interlocutores ouvintes, o surdo não 

conseguirá desenvolver uma relação de reflexão consigo mesmo. Ainda segundo esta teoria, as interações 

necessitam de encontros com as mais variadas pessoas e em diversas situações, o que dificilmente pode ser 
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conseguido pelo surdo, mesmo por aquele com uma boa competência na escrita. Sob esse enfoque de análise, diria 

que os surdos só podem desenvolver uma identidade quando eles puderem se comunicar sem restrições e quando 

dispuserem de várias relações interpessoais. No geral, este só pode ser o caso de surdos que convivem em 

Comunidades de Surdos: escolas, associações, clubes, etc. 

Quando analisada a partir do enfoque psicanalítico, a formação da identidade só será conseguida também 

quando os surdos não tiverem impedimentos comunicativos. Segundo AHRBECK (s.d.:65), 

Do ponto de vista psicanalítico, a formação da identidade dos surdos no 
mundo dos ouvintes só pode ser alcançada fragmentariamente. (..) 
Determinante do desenvolvimento é, primeiramente, a totalidade de 
experiências ambientais. na forma de uma determinada atmosfera afetiva. 

Isto significa que o surdo não alcançará um desenvolvimento da mesma forma, e ao mesmo tempo que o 

ouvinte, estando fora do seu contexto identitário. Talvez tenha sido com base nesse pressuposto que tenham sido 

legitimadas aquelas teorias que ditam ao surdo, por exemplo, dois anos para cursar cada série escolar em relação 

ao ouvinte, pois sua capacidade cognitiva é inferior, é limitada. Um desenvolvimento possível e contínuo das 

crianças surdas somente será pennitido a partir de uma comunicação sem barreiras. Freqüentemente, então, o 

desenvolvimento mais favorável será o de crianças surdas filhas de pais também surdos. 29 

A experiência de interação somente com ouvintes poderá levar a grande maioria dos surdos a desenvolver 

um sentimento de descontinuidade, pois ele não conseguirá, como no exemplo da surda adulta que conheci, saber a 
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qual mundo pertence. Estará sempre em dúvida quanto a si próprio, pensando e agindo conforme o contexto onde 

se encontra. Haverão sempre indícios que poderão levá-lo a se considerar ora como um ouvinte (utiliza a fala como 

fonna de comunicação e expressão, freqüenta classe normal, atende quando lhe chamam, desde que a uma 

distância não muito longa, etc.), ora como um surdo (quando necessita que repitam o que foi dito, quando precisa 

sentar-se na primeira fila em sala-de-aula para poder ouvir a explicação do professor, etc.) 

Até aqui, falei sobre o conceito de imaginário e suas várias manifestações. Falei sobre o estigma que 

envolve os surdos e os institucionalizados. Falei, por último, nos fatores implicados na formação da identidade 

desse sujeito. Num último capítulo, tentarei cruzar as análises que fiz com a educação escolar, bem como com a 

(re)educação institucional que recebe o surdo da FEBEM. 

29 SkJiar (s.d.) define o percentual de surdos. filhos de pais surdos. como sendo em torno de 7.5% nas Comunjdades Surdas de todo o mundo. 
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CAPÍTULO 3: 

A EDUCAÇÃO DO SURDO DA FEBEM 
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3. A Educação30 do Surdo da FEBEM 

A deficiência, principalmente quando visível, incomoda aos ditos normais, que necessitam dela para 

fortalecer sua condição de normalidade. O desvio desses sujeitos é legitimado, sobretudo, pelas marcas corporais 

que apresentam e pela imagem que a sociedade faz com base nelas. Com Foucault, podemos pensar que o 

deficiente é tido como incapaz de ser socialmente útil por seu corpo ser improdutivo. Segundo ele, "o corpo só se 

torna força útil se é, ao mesmo tempo, corpo produtivo e corpo submisso. "(FOUCAULT, 1987:28) 

O portador de deficiência existente em uma sociedade que prima pela valorização corpórea enquanto força 

produtiva, assume, segundo o imaginário constituído sobre ele, caracteristicas de ser incapaz, improdutivo e, 

3
" A educação a que me refiro aqui. diz respeito tanto a educação formal e aos aspectos cducaciouaislpedagógicos quanto a educação (ou 

reeducação) informal c os mecanismos utHizados na FEBEM para garantir a inserção social do surdo institucionaJizado. 
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conseqüentemente, dependente economicamente. Com isso, corre-se o risco dele se tomar uma carga para a família 

e para a sociedade. 

No Brasil, foi elaborada, recentemente, a Política Nacional de Educação Especial (PNEE), que dá conta de 

legalizar todos os aspectos que envolvem a educação dos deficientes no país, entre os quais estão os surdos. Entre 

outros, esta política fala sobre o princípio de ajuste econômico à dimensão humana, onde diz: 

"as relações custo-beneficio na educação especial não devem prevalecer 
sobre a dimensão do homem portador de necessidades especiais, que faz juz 
a todos os direitos como cidadãos. Cumpre alertar que a falta de 
atendimento educacional adequado a essas pessoas representa, a longo 
prazo, um alto custo à nação. " (PNEE, 1994:40) 

É difícil compreender, então, como um país capitalista como o nosso não é capaz de cumprir, na prática, o 

que pressupõe na teoria. Em países chamados de primeiro mundo, o deficiente ocupa espaço na sociedade como 

um ser produtivo, dentro de suas potencialidades. Ao contrário, no Brasil sancionam-se leis que detenninam o 

pagamento de um salário mínimo mensal a todo o deficiente improdutivo. Isso só faz com que se fortaleça a falta 

de iniciativa, muitas vezes da própria família, em buscar apoio e recursos para o deficiente conquistar sua 

autonomia. Afinal, não é mais fácil acomodar-se a sua improdução do que que lutar para denubar as barreiras 

sociais criadas pela imagem que se tem desse sujeito? 

A nível legislativo, ocorreram mudanças, ao longo dos tempos, decorrentes da visão social do deficiente. 

Mas, o que quero registrar é uma preocupação frente a tantas leis que parecem não funcionar na prática. Sei, por 
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outro lado, que as mudanças na prática não acontecem de uma hora para outra. Para que isso aconteça, é preciso, 

antes de mais nada uma ruptura com a visão de improdutividade dada ao deficiente, conquistada somente com um 

sério engajamento daqueles que trabalham com os excluídos, da mesma forma que daqueles que são as vítimas da 

exclusão. Há uma aposta, aqui, de que a educação escolar cumpre um papel fundamental nessa conquista. 

Ainda na PNEE, no capítulo ll, encontra-se o seguinte: 

"Durante séculos. os deficientes foram considerados seres distintos e à 
margem dos gmpos sociais. Mas, à medida que o direito do homem à 
igualdade e à cidadania tornaram-se motivo de preocupação dos 
pensadores, a história da educação especial começou a mudar. " (p. 27) 

Não posso duvidar que o tratamento social dado hoje ao deficiente é diferente do passado. Todavia, além da 

mudança de um enfoque de improdutividade para outro que revela o direito desse sujeito como cidadão, o que se 

tem feito de concreto? Está na lei, por exemplo, que ao deficiente deve ser destinada uma porcentagem X de vagas 

em concursos públicos. Tudo bem até aí. O que acontece, no entanto, quando este sujeito faz uma avaliação 

médica, necessária para sua admissão no trabalho? Determina-se que este precisa estar capacitado para 

desempenhar as funções para as quais foi designado. As possibilidades, no entanto, são determinadas pelos ditos 

nonnais e nem sempre condizem com as reais, uma vez que são dados limites ao sujeito deficiente que foi 

avaliado. Isso nada mais é, do que o resultado de um imaginário que dá a condição de improdutivo a ele, apesar de 

todas as mudanças que já ocorreram ... 
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A cidadania de que fala a lei, ainda não foi conquistada pelos deficientes em geral. Chegar a tanto, depende 

da aceitação social do deficiente e da deficiência em si. Consideremos que estou falando na deficiência em geral, 

pois os surdos estão incluídos neste grupo social e vê-los sob a ótica sócio-antropológica almejada talvez esteja, 

ainda, longe de conseguirmos. Compete à educação escolar formar sujeitos críticos, capazes de lutar por seus 

direitos e deveres sociais. Mas esta educação, por sua vez, depende de muito mais do que de leis e discursos. Ela 

está na dependência da atuação dos educadores, feita a partir da imagem que eles próprios e a sociedade possuem 

sobre o aluno-sujeito sociaJ. Como diz Castoriadis ( 1991: 131), "nós fazemos nossas leis e nossas instituições, nós 

queremos nossa autonomia individual e coletiva, e essa autonomia podemos e devemos limitar sozinhos. " 

3.1 .. A Socialização (ou a falta de ... ) e os mecanismos (re)socializadores 

Entre o rol das deficiências existem aquelas que não são percebidas de imediato pelo outro, por não estarem 

explícitas no semblante de seu portador. Este é o caso, por exemplo, da surdez. Entretanto, a não identificação 

imediata pelo outro não assegura a aceitação do surdo no meio social. Por não aprender naturalmente a língua oral 

da maioria, o surdo encontra dificuldades em termos de socialização. Este é o caso da maioria dos surdos e, 

acredito, em especial daqueles que vivem em instituições, onde os internos, apesar da identidade institucional 

comum a todos, selecionam os aceitos pelo grupo, determinam suas lideranças e excluem os demais. Vejamos 

exemplos extraídos das entrevistas: 
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"-aqui na casa a gente vê que há muita discriminação ... Eu vejo isso. Elas 
brigam, elas se pegam... elas não querem nem saber... elas excluem 
mesmo. ' '(C.- Anexo C: entrevista n° 02) 

Este depoimento fala sobre a situação de M., a menina surda que não chegou a freqüentar a escola. A 

estagiária a define como uma menina de temperamento calmo, apesar de ficar irritada quando tenta se expressar 

oralmente e não é entendida, o que gera desentendimentos entre ela e as demais. Mas essa alteração no humor e no 

comportamento, C. não atribui ao fato de M. ser surda, como seria de supor que o fizesse a maior parte das 

pessoas. Atribui a agressividade de M. à necessidade humana de expressar os sentimentos, sendo esta 

agressividade apresentada também por meninas ouvintes de lá. A outra estagiária da mesma entrevista diz que isso 

não tem muito a ver com a surdez (denominada deficiência por ela), mas é decorrente do clima da FEBEM. De 

qualquer forrna, as influências do meio são consideradas, inocentando (em parte, não totalmente) o surdo e a 

surdez, ao mesmo tempo em que responsabilizam a institucionalização. 

Em outro caso, apresentado por uma monitorada casa de F., a surdez assume um papel de responsabilidade 

maior (mas não exclusivo) na dificuldade de socialização do surdo, quando considera importante a aprendizagem 

da língua de sinais pelos ouvintes de seu convívio. Em suas palavras, 

"-eu ainda fiz um cursinho lá. (..) Prá tentar me comunicar com eles. Assim 
como eles aprendem lá, e a professora e os outros colegas ... é tudo através 
de sinais. Eu acho que é importante até prá mim entender. Eu sei pouco 
porque isso aí tem que praticar no dia-a-dia. né? Aqui, geralmente quando 
eu falo com o G., a gente fala e faz gestos prá eles. E eles entendem 
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perfeitamente. O G., quando eu faço um sinal errado, ele me corrige, ele diz 
que não é assim. "(Anexo B: entrevista n° 02) 

Quanto ao relacionamento de F. e de A.S. com os meninos da mesma casa, este se dá com base em aspectos 

de outra ordem que não a lingüística. 

"- o A. (que é o G. que eu digo) faz mais tempo que está no gntpo. Este não 
tem dificuldade nenhuma no relacionamento. É tratado igual. Agora, o F, 
que chegou depois (faz pouco tempo que ele está aqui}. este ainda está em 
fase de entrosamento com o grupo. Aí tem os outros que começam a implicar 
com ele. fazer careta, ou olham "assim" ... Ele é muito desconfiado. Então, 
eu noto essa d(ficuldade. Tem o D .. por exemplo, o I., eles olham prá ele, 
mexem com ele e fazem careta e o F não aceita. Então. isso dá um atrito, 
toda hora. É só nisso aí. porque no mais eles se tratam de igual prá igual. 
Eu acho que a adaptação. leva um tempo prá eles entrarem naquela fase 
"normal". "(idem) 

A imagem que constróem os surdos que VIvem em instituições assistenciais sobre si mesmos, reflete a 

ideologia dominante, que necessita ser reproduzida para manter tudo de acordo com os interesses de quem 

comanda, garantindo o espaço social de cada um. Enquanto pertencentes a um mundo à parte, esses sujeitos 

acabam por introjetar a condição de excluídos e aceitando a idéia de estarem impossibilitados de ocupar um lugar 

em uma sociedade da qual já foram banidos. 

Sobre isso, Goffman ( 1988:46), justifica o que venho dizendo quando afirma que ... 
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Nos muitos casos em que a estigmatização do indivíduo está associada com 
sua admissão a uma instituição de custódia, como uma prisão, um sanatório 
ou um orfanato, a maior parte do que ele aprende sobre o seu estigma ser
lhe-á transmitida durante o prolongado contato íntimo com aqueles que irão 
transformar-se em seus companheiros de infortúnio. " 

As instituições, quando encarregadas da produção de corpos dóceis e produtivos, necessitam assegurar a 

ordem de dominação vigente. As que interessam analisar, assim como todas as outras, possuem suas lógicas 

próprias de funcionamento: hora de entrar/hora de sair na escola; hora de acordar/hora de dormir na instituição; 

filas na escola/distribuição em grupos na FEBEM; beliches distribuídos em unidades residenciais conforme as 

características de cada interno /classes organizadas na escola conforme as características de cada aluno, etc. É a 

disciplinarização de que fala Foucault, sendo o corpo o meio capaz de assegurá-la. 

A disciplina às vezes exige a "cerca ", a especificação de um local 
heterogêneo a todos os outros e fechado em si mesmo. Local protegido da 
monotonia disciplinar. Houve o grande "encarceramento" dos vagabundos e 
dos miseráveis; houve outros mais discretos, mas insidiosos e eficientes. 
(FOUCAULT, 1995:131) 

Poderíamos pensar que o enclausuramento garante a disciplina. Mas, certamente ele não é suficiente nem 

indispensável para garanti-la. Se o fosse, como é possível tantas fugas na FEBEM, mesmo quando se está lá por 

garantia de proteção às necessidades básicas? A.A., por exemplo, é uma menina que não possui uma família que a 

assuma, mas sente-se presa na instituição a ponto de preferir estar na rua. Retoma por saber que na instituição irá 
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encontrar a satisfação dessas necessidades, quando a rua já não é capaz de satisfazê-las. Mas, e quanto as outras 

necessidades, aquelas de ordem psíquica? Talvez estas, A. consiga satisfazê-las na rua, no encontro com outros 

companheiros de infortúnio. 

Assim como A., inúmeros internos tendem a realizar fugas da FEBEM, mesmo quando estão lá em virtude 

do abandono ou risco a que estavam expostos. Sobre esta menina, ainda, N. Conta: 

"- Ela queria era se armmar e sair. Inclusive ela fugia muito ... Como agora. 
Atualmente ela não tá na casa. " (Anexo C: entrevista n° 01) 

A disciplinarização aparece claramente quando o interno retoma da fuga pois, mesmo já conhecendo o 

funcionamento da instituição, ele é submetido a um tratamento igual a todos os que estão ingressando: 

"- A guria que foge, ela volta para dentro da Instituição e não pode ficar 
fitgindo e voltando. E se ela tá com problemas, nós não podemos largar para 
ir prá escola. Tem que passar pelo gmpo de recepção e ficar 15 dias sem 
sair da casa. " (Idem) 

Para Foucault, a disciplina procede primeiramente à distribuição dos indivíduos no espaço, utilizando-se de 

várias técnicas para isso. Os surdos da FEBEM, nesse sentido, são constantemente submetidos a disciplinarização, 

tanto na FEBEM (casa) como na escola. O monitor A.S., ao falar sobre a distribuição do espaço na unidade da 

FEBEM onde trabalha e sobre o relacionamento de E. com o grupo após a saída de S. da casa, comenta: 
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"- Eu. já quando cheguei na nossa casa, elas dormiam num quarto, só as 
duas. Agora é que nós passamos a introduzir, até pela necessidade .ftsica, 
outras meninas lá. Mas ela seleciona. A pessoa, prá dormir no quarto, tem 
que seguir as regras de limpeza, de higiene que ela determina. " 

Nota-se que a distribuição das meninas nos quartos da casa se deu, inicialmente, segundo critérios que 

garantissem a ordem e a disciplina. Se não fosse por esse, que outro motivo levaria ao privilégio dado a E. e a S. de 

estarem sozinhas em um quarto? A princípio, vou supor que decorreu da garantia de harmonia na unidade ... Esta 

harmonia de que falei, só é tida a partir do cumprimento das regras institucionais e/ou, ainda, das regras impostas 

pelos líderes que se formam dentro da instituição. Nas palavras de Foucault (1995: 131), 

Importa estabelecer as presenças e as ausencws, saber onde e como 
encontrar os indivíduos, instaurar as comzmicações úteis, interromper as 
outras, poder a cada instante vigiar o comportamento de cada um, apreciá
lo. sancioná-lo. medir as qualidades e os méritos." 

Quanto à escola de surdos, a disciplinarização pode ser observada em momentos como a formação de 

turmas especiais, para onde foram alunos considerados problemas na escola. N. fala da participação de A. nesta 

turma criada para cuidar dos casos mais comprometidos da escola. Diz ela: 

"- Ela era da classe normal, dai resolveram fazer uma experiência ... Acho 
que com o F também. uns outros clientes da FEBEM. .. Eles entraram num 
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grupo especial. Fizeram um trabalho especial com estes alunos. (...) Tinha 
outros alunos também, com problemas de conduta, que tinham dificuldades 
na educação fisica ou na própria classe. Não se relacionavam, tinham 
problemas sérios, atritos ... ( .. )Foi um projeto-piloto e a A. participou desse 
projeto prá tentar se reintegrar de novo na classe regular, né? (Anexo C: 
entrevista n° OI) 

Tanto na instituição, como na escola, as lógicas próprias de funcionamento estabelecem lugares, espaços a 

serem ocupados por cada um segundo as "necessidades" que possuem. Dando a palavra novamente a Foucault 

(1195: 135), podemos entender como isso acontece. Segundo ele, 

As disciplinas, organizando as "celas", os "lugares " e as "fileiras" criam 
espaços complexos: ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais e 
hierárquicos. São espaços que realizam a fixação e permitem a circulação; 
recortam segmentos individuais e estabelecem ligações operatórias; marcam 
lugares e indicam valores; garantem a obediência dos indivíduos, mas 
também uma melhor economia do tempo e dos gestos. (. . .)A primeira das 
grandes operações da disciplina é então a constituição de "quadros vivos" 
que transformam as multidões confusas, inúteis ou perigosas em 
multiplicidades organizadas. 

As regras institucionais precisam ser cumpridas e devem valer de igual forma para todos. Mas porque temos 

sempre uma sensação de injustiça, de desigualdades acontecendo? A ocupação dos mesmos espaços garante apenas 

um direito dado por vias legais e quando acontecem os fracassos, a responsabilidade é exclusiva daquele que não 

soube aproveitar o que estava sendo oferecido a ele. Não é a escola que fracassa, ou a FEBEM que não dá 
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condições humanas dignas, mas o aluno ou o interno que extrapolou seus limites e não foi suficientemente apto a 

ser bem sucedido em suas oportunidades de (re)socialização. 

Por outro lado, Marques (1994:92), acredita que "a instituição não pode ser vista como um lugar de 

discriminação e controle ", vendo-a sob wna outra dimensão que não a real, pois a instituição é sempre um lugar 

de controle. O que o autor ressalta é a importância da existência de lugares onde possam ser colocados os 

totalmente excluídos, pois nelas há de encontrar, ao menos, a satisfação das necessidades básicas. Marques 

esquece, no entanto, que os mecanismos utilizados nem sempre são suficientes para a finalidade a que se propõem 

essas instituições. O que fazem com sucesso, isso sim, é resguardar a sociedade desses sujeitos, pois preparar o 

indivíduo para o convívio social não é assegurado somente pelo acesso à alimentação, saúde e moradia. 

Não vamos nos esquecer que o ser humano precisa de atenção também no plano afetivo e emocional para 

que possa se tomar wn sujeito pleno, desenvolvido na sua totalidade. Não basta a satisfação de suas necessidades 

básicas, garantidas pela lei. A sobrevivência física está garantida, mas a sobrevivência emocional está 

comprometida. E esta sobrevivência emocional defasada, leva os indivíduos a responderem de forma negativa às 

oportunidades que lhe são dadas. 

funciona mais ou menos ass1m: a sociedade lhes atribui características negativas que são por eles 

introjetadas. Uma vez construída sua auto-imagem, possuidora de n atribuições pejorativas, resta-lhe responder de 

forma que a imagem social que o determina seja perpetuada. 
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8.2. A educação escolar é garantia de ocupação na sociedade? 

Na história da educação dos surdos surgiram várias tendências, apontando concepções distintas e, por vezes, 

opostas, quanto à forma mais apropriada de educar a ele. No ritmo das mudanças, as posturas adotadas nesta 

educação foram sendo ( re )feitas de acordo com os interesses de cada época. Estas posturas, por sua vez, foram 

determinadas pelo imaginário social construído sobre os surdos ao longo da história da sua educação. 

Há indícios de que já na França, no século XVIII, o Bilingüismo tenha aparecido como uma possível forma 

de educar ao surdo. Esta primeira versão do Bilingüismo, se pensada a partir da imagem de homem presente na 

sociedade francesa da época, poderia ser analisada a partir de um suposto "respeito" a língua dos surdos, uma vez 

que seria a partir dela (Língua de Sinais), que o fim último de sua educação seria atingido: o surdo poderia se 

tornar um verdadeiro humano no momento em que pudesse se comunicar oralmente, sendo esta uma das principais 

características que define o homem como um animal racional, que lhe confere a humanidade e não a animalidade 

pura e simples. 

O Oralismo- aquela já gasta postura que aparece em grande parte dos trabalhos escritos sobre surdos e/ou 

surdez- surgiu no Congresso de Milão de 1880 e reinou por mais de um século tentando fazer com que o surdo se 

assemelhasse ao ouvinte através do aprendizado da fala. Não vou mais falar sobre os princípios desta educação, 

mas sobre o imaginário que a determinou ... A supremacia do homem em relação as outras espécies derivada de sua 

capacidade de pensamento e comunicação pela fala: eis o imaginário de que falei. Acredito que o imaginário 

presente nesta concepção de educação para surdos é praticamente o mesmo que aquele que orientou uma tentativa 
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de educação bilingüe na França de dois séculos atrás, que poderia facilmente ser pensada como uma manifestação 

de direitos humanos igualitários e respeito a diferenças culturais. Se um dos princípios básicos que determina(va) a 

humanidade e não a pura animalidade é o poder de comunicação pela fala, como pode ser o surdo um verdadeiro 

humano, estando impossibilitado de se expressar desta fonna? Era preciso, então, tomá-lo verdadeiramente 

humano eliminando sua deficiência ... Os resultados dessa educação, no entanto, fizeram com que as conseqüências 

sociais geradas pela surdez, deixassem marcas na história dos surdos que dificilmente deixarão de ser lembradas 

como um massacre massivo das condições emocionais e psíquicas desses sujeitos. 

Posteriormente, já no século atual, aparece uma outra proposta filosófica de educação para surdos, chamada 

Comunicação Total, dando ao surdo o direito de utilizar sua forma própria de comunicação, mas sendo esta 

comunicação vista ainda como uma forma de levar o surdo a falar, o que permitiria sua integração no âmbito 

social. Os métodos utilizados foram os grandes responsáveis pelo fracasso também dessa educação, uma vez que 

estavam alicerçados sob a base de que todos os meios possíveis de comunicação deveriam ser utilizados: oral, 

gestos, mímica, pantomina, etc. Mas como é possível ao surdo adquirir duas línguas (oral e sinais) ao mesmo 

tempo, se a comunicação do surdo é viso-espacial? De forma lingüística não é possível que se dê atenção a lábios 

que articulam ao mesmo tempo em que mãos sinalizam. 

Recentemente, foi proposto na França, por Bouvet, um ensino bilíngüe para o surdo. Seus princípios diferem 

dos da proposta bilíngüe inicial e das anteriores (Oralismo e Comunicação Total) por considerar que, para ser 

possível o aprendizado de uma língua que não seja adquirida naturalmente, é preciso antes, ter a aquisição da 

língua de sinais, própria do surdo. Com base nela será, então, possível o aprendizado de uma segunda língua. O 
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bitingüismo reconhece a importância do aprendizado da língua oral mas, antes de tudo, dá ao surdo o direito de ser 

surdo. Os resultados dessa filosofia são ainda incertos, mas o imaginário que a sustenta está relacionado com os 

princípios de igualdade e de direitos humanos presentes nas sociedades moderno-contemporâneas, os quais são 

vistos, hoje, como fundamentais para uma vida social plena. Pena que as condições para isso fiquem mais à nível 

de discursos do que de práticas .. . 

Mesmo sendo concretas, as leis que detenninam o respeito às diferenças culturais não são suficientes para 

mudar a imagem que temos sobre aqueles que fogem dos padrões de perfeição e beleza pré-estabelecidos. Colocar 

essas leis em prática e fazer valer os direitos individuais ou de um grupo de indivíduos vai muito além do posto no 

papel. Está no plano imaginário dos considerados perfeitos e belos, que tudo fazem (talvez sem a devida 

consciência disso) para sustentar a reprodução do existente. 

Pensar as filosofias educacionais para surdos sob a ótica do Imaginário Social, nos daria subsídios para 

entender o tratamento social que comumente damos aos surdos. Esta pesquisa, no entanto, não se propôs a fazê-lo 

por estar voltada a pensar, como tem sido reinterado constantemente, sobre o imaginário construído sobre os 

surdos que vivem na Instituição FEBEM. Mesmo parecendo ser um grupo minúsculo, as considerações feitas a 

partir dessa análise, talvez possam ser generalizadas aos surdos em geral. Não vou me atrever a afirmar 

convictamente o que estou supondo aqui, pois não tenho dados empíricos suficientes para tanto. Deixo em aberto, 

porém, a possibilidade de outras pesquisas aparecerem com essa finalidade. Destacaria, ainda, a necessidade de 

incluinnos os surdos na busca do imaginário construído em torno deles. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na atualidade, as reflexões sobre a influência dos aspectos subjetivos no ensino levam a crer que estes, por 

estarem ligados às necessidades afetivas, emocionais e às crenças humanas, não podem ser (sob pena de 

continuarmos fracassando) deixados de lado neste processo. 

A pura racionalidade já não serve mais. A satisfação das necessidades básicas de higiene, saúde e 

alimentação não são suficientes para o pleno desenvolvimento do sujeito. Disso também sabemos ... O que 

precisamos fazer, então, é dar voz aos sujeitos que participam dessa história. À todos. Não só aos que elaboram as 

leis e as colocam em prática, mas aos que direcionamos o ensino. Nesse sentido, sei que fracassei.. . E não fui só 

eu, pois os motivos desse fracasso vêm de todos os lados: da formação acadêrnica31
, cujo currículo nunca pensou 

31 As discussões atuais do Grupo de Pesquisa em Educação de Surdos da UFRGS, bem como as discussões feitas no Seminário sobre Pollticas 
Educacionais para Surdos ( ambos coordenados pelo Prof. Carlos Skliar), tem pensado sobre uma formação acadêmica posslvel para os professores 
de surdos, que desse conta de preparar o futuro profissional para trabalhar com as diferenças lingüfsticas e culturais. Esta resposta, no entanto, não 
é possivel de ser determinada enquanto não soubermos ao certo os resultados da educação bilingüe, que recém agora está começando a ser 
implantada nas escolas de surdos. 
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em preparar-nos para as diferenças culturais e lingüísticas; da educação a que estão expostos os surdos desde muito 

tempo; das subjetividades que guiam essa educação, etc. 

Mas, não vou me precipitar em fazer críticas ... Se à FEBEM (como a todas as instituições assistenciais) cabe 

o papel de sanar as necessidades básicas antes apontadas, não podemos criticá-la. Este papel está sendo cumprido: 

(re)tira as crianças e os adolescentes que estão nas ruas e lhes dá abrigo, alimentação e amparo médico. No 

entanto, se sua proposta está além disso, precisamos pensar melhor a respeito ... 

Pelas entrevistas realizadas, ou, antes, pelo contato com os profissionais da escola e da FEBEM, a mim 

parece32 satisfatório o cumprimento da função de atender aos aspectos psíquicos dos alunos surdos de lá 

(considere-se, aqui, o grupo com o qual trabalhei), o que certamente não é determinado pelas regras e normas da 

instituição, mas pelo tratamento dado a elas pelos profissionais que lá atuam. Não significa que todos se 

comportem da mesma forma diante desse surdo. O que estou dizendo é que, ao que parece, a forma como 

desempenham seu trabalho é guiada por aspectos subjetivos muito mais do que por aspectos de ordem objetiva, sob 

os quais suas práticas estariam justificadas. Há um envolvimento profissional que não está prescrito em nenhuma 

lei, mas que faz parte da imagem que construíram ou estão construindo sobre eles, que difere das idéias que a 

mídia apresenta ou que as pessoas em geral colocam. 

32 Não me posiciono de forma taxativa, generalizante, pois estou apresentando uma análise pessoal, embasada no imaginário que construí sobre o 
grupo com o qual trabalhei nesta pesquisa. 
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O significado da escola na vida dos sujeitos sobre os quais direcionei o olhar nesta pesquisa me parece, 

antes de tudo, o de dar lugar à satisfação das necessidades psíquicas do surdo, concretizada pela possibilidade de 

construírem sua identidade e, a partir dela, uma auto-imagem positiva. 

Os mecanismos socializadores utilizados pela escola e pela FEBEM são muitos: é a organização dos quartos 

na FEBEM!das tunnas na escola~ a medicação do comportamento na FEBEM/a medicação da surdez na escola 

(embora estando em processo de mudanças)~ etc. 

Durante todo o texto, fiz inferências na medida em que contrapunha os dados com a teoria. Por isso, creio 

ser desnecessário elencar uma série de considerações aqui, uma vez que o texto já apresenta um caráter dessa 

ordem. Mesmo assim, quero pensar novamente em alguns pontos principais, ainda que sucintamente. 

Segundo os dados coletados, o imaginário social, na dimensão coletiva (social-histórica) evidencia uma 

construção em tomo dos surdos e dos institucionalizados, que os determina como sujeitos problema: a palavra 

problema está presente em quase todos os depoimentos, seja referindo-se à questão surdez, seja referindo-se à 

questão pertencentes a FEDEM. 

Na dimensão individual (psiquê-soma) do imaginário social está presente, por outro lado, uma visão de 

possibilidades segundo a qual o surdo da FEBEM pode vir a ocupar um lugar de incluído no âmbito social, desde 

que seja bem trabalhado e aproveite as oportunidades que lhe são dadas. 

Os profissionais da escola de surdos, em geral, não dão ao sujeito investigado um tratamento diferenciado, 

pots o vêem sob a condição de surdo. Ao mesmo tempo, não é negada a possibilidade desse aluno ter 
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características desviantes determinadas pelo seu pertencimento a uma instituição de abrigo governamental. São 

feitas previsões de dificuldades futuras, derivadas tanto da condição fisiológica (ou sócio-antropológica como 

prefrro chamar) como da condição sócio-institucional 

Os profissionais da FEBEM, por sua vez, na sua maioria, acreditam que a escola é o mundo deles, um 

espaço onde quase todos os surdos se identificam (e, talvez, constróem sua identidade). Estes profissionais vêem 

na escola a possibilidade de um futuro, derivada não só do ensino formal, mas da formação do ser surdo na 

totalidade: na escola, os surdos da FEBEM (assim como os demais) podem desenvolver-se social, afetiva, 

lingüística e cognitivamente. Porém, não é questionada filosofia educacional da escola, embora reconheçam a 

importância dos aspectos culturais próprios dos surdos. Aparecem, ainda, reivindicações quanto a escola de surdos 

com ensino noturno, supletivo e profissionalizante, pois se acredita que a oferta de tais escolas ou, ao menos, de 

classes de surdos em escolas normais, seria urna solução possível para sanar, por exemplo, a exclusão escolar dos 

surdos operários ou daqueles que não puderam freqüentar a escola no tempo "adequado". 

Em ambos os contextos estão presentes fatores estigmatizantes, delegando possibilidades e limites ao surdo 

da FEBEM. É comum à maioria dos entrevistados urna defmição de excluído a esse sujeito por ambos os fatores 

marginalizantes que o detenninam: são surdos ... e são da FEBEM 

Vi, presenciei, discordei, denunciei ... Porém, não é fácil vislumbrar um processo de mudanças quando não 

há convic.ção (apenas desejo) de sua possibilidade de realização. Para mudar todo um imaginário existente, quem 

deve mover-se para isso? Os excluídos? Provavelmente ... Mas eles não conseguirão sozinhos e, por isso, a escola e 

a educação devem estar prontas a formar sujeitos críticos, capazes de lutar por seu bem-estar juntamente com 
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aqueles que, mesmo estando incluídos, acreditam que a exclusão não possa mais ser legitimada pelo discurso e 

prática dos que não a pretendem como garantia de sua inclusão. 

Precisamos de uma sociedade autônoma, definida por Castoriadis ( 1991: 3 7), como "uma sociedade cujas 

instituições, uma vez interiorizadas pelos indivíduos, facilitam o mais possível seu acesso à sua autonomia 

individual e sua participação efetiva em todo poder explícito existente na sociedade. " Mas essa sociedade, só será 

possível a partir de uma prática conjunta, sustentada pela imagem de homem livre, com direitos de igualdades reais 

não apenas no plano objetivo, mas também no campo das subjetividades humanas. 
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ANEXOS 
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ANEXO A: Entrevistas na Escola de Surdos 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFESSORES, COORDENAÇÃO E DIREÇÃO DA 

ESCOLA: 

I) A Aprendizagem do aluno da FEBEM ocorre da mesma fonna que com os demais alunos? 

2) Qual é o papel da escola em relação ao futuro desse aluno? 

3) Como é o relacionamento do aluno surdo da FEBEM com os demais alunos da escola? 

4) Como é o comportamento desses alunos em sala de aula? Difere dos demais? 

5) Na tua opinião, o que é ser surdo e estar na FEBEM? 

6) Comente alguns aspectos que considere importantes na vida escolar do aluno da FEBEM. 
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Entrevista n°: O 1 
Data: 10/dezembro/1996 
Dados sobre o entrevistado: Profa. do aluno A.S., M.J.B.- 2• série- Pertencente ao Abrigo Residencial (AR) onde também encontra-se F. 

1) Professora M.J. : Em relaçio ao A., a aprendizagem dele pode ser considerada igual a das outras crianças da turma? 
Eu acho que sim. Ele foi muito tranqai/o esse ano. Inclusive, acho que ele se tornou mais responsável, a partir do momento em que o F. 

foi morar com ele. Ele é responsável, é uma criança que desenvolve bastante e assimila as coisas bem rapidamente. 

2) Em relação a afetividade, tu pensas que pode estar comprometida em relação aos demais, pelo fato dele nio ter um conv(vio familiar 
semelhante? 

Acho que isso sempre afeta um pouco. Afas, ele já veio de uma turma que foi a mesma este ano. Enti1o, o relacionamento dele com os 
coleguinhas foi bom. 

3) Na tua opiniAo, qual é o papel da escola na educação desse aluno surdo da FEDEM? 
Eu acho que o papel da escola é preparar a criança para o futuro. Se bem que já é dijicil um emprego para o ouvinte. Para eles vai ser 

mais díjlcil ainda ... 

4) Como é o comportamento do A. em sala de aula com os colegas? Difere dos out.ros ou nio? 
No inicio do ano o A. era bem agressivo, inclusive comigo. Eu falava com ele alguma coisa, ele me mandava longe, ndo dava bola ... Mas, 

depois houve uma mudança. Ndo sei se é porque ele ndo estava bem adaptado comigo ... Dal, aos pouquinhos, ele foi se tomando mais dócil e 
atendendo as coisas que eu pedia. Mas, no inicio, ele era bem irritado, bem nervoso. Com o tempo é que ele se acalmou. 

5) Para ti, o que significa ser surdo e estar na FEBEM? 
OBS: Pediu para responder por escrito. Expliquei mais detalhes sobre a questão, de forma que ficasse claro o que eu gostaria de saber: 

esses alunos vivem em uma situação de exclusão, de marginalização, por serem surdos e por estarem na FEREM. Diante disso, como tu pensas 
que eles são vistos perante a sociedade e por ti mesma? 

Ndo respondeu a questão. 
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Entrevista n°: 02 
Data: 10/dezembro/1996 
Dados sobre o entre\istado: Profa. M.L.L., do aluno F.L.L . . da t• série. Abrigado na mesma unidade de A.S. 

1) M., tu consideras que a aprendizagem do F. está se dando da mesma forma que com as outras crianças? 
Bom, a principio eu acho que sim. Sim agora, neste ano ... Porque o F , no ano passado, quando eu era professora dele, era diferente. Eu 

pude acompanhar o F em dois momentos. No ano passado, o F morava em uma casa da FEBEM onde ele não convivia com nenhuma outra 
criança surda. O único contato com outros surdos era aqui na escola, ou seja, durante quatro horas. No restante, ele ficava com outras crianças. 
E, pelo o que a gente tem conhecimento, era um convivia bastante tumultuado. O F. era uma criança agressiva, ele não mantinha nenhum vinculo 
com as outras crianças da casa, nenhum tipo de comunicação. Ele não era entendido e, ao mesmo tempo, nilo se Jazia entender. A maneira como 
ele se comunicava com os amigos da casa era através da agressividade. Quando dizia que não gostava, ele batia e vice-versa. Então, foi um ano 
em que ele leve o lado cognitivo bastante comprometido, em função desse lado emocional. Eu acredito que o lado emocional do F. afetou muito o 
lado cognitivo. Talvez também por falta de amadurecimento e, até, por uma questão de identidade que, até então, o F não tinha. O F. é um surdo 
que tem uma perda moderada, então ora ele funcionava como ouvinte, ora ele funcionava como surdo. Só que esse ' juncionava " como surdo era 
muito pouco em relaçilo ao 'juncionava" como ouvinte. 

Esse ano, o F. mudou de casa. Está morando em outra casa da FEBEM. onde ele tem um companheiro que é surdo. A gente pode notar 
que ele teve um crescimento muito grande em termos de comportamento, em temws lingülsticos, cognitivos e, até mesmo, afetivo. O F. hoje é uma 
criança tranqüila, calma, consegue manter uma comunicação. Ele lá estruturando a llngua de sinais e teve um desempenho cognitivo excelente. 
Tanto é que ele nem pegou recuperação. Deu um "c/ic" muito forte e ele conseguiu superar muito bem. E eu vejo isso pela própria questão da 
formaçilo da identidade do F., que está se construindo hoje, pela questão dele estar lendo acesso a um outro surdo adulto, que está passando 
algum tipo de modelo lingaistico e modelo de identidade surda mesmo que, até então, ele não tinha. 

3) O modelo surdo adulto que tu falas, é na escola ou tu estás te referindo ao outro menino que mora junto com ele na FEBEM? 

Ao outro menino que está com ele na casa. Na escola, o próprio relacionamento com os colegas melhorou muito a partir desse ano. Ele 
consegue conversar, ele pergunta. ele questiona, ... Coisas que no ano passado ele não fazia. No ano passado ele só batia e agredia. 

4) No ano passado, o F. repetiu de série. E esse ano, como foi? 

Esse ano ele passou, sem recuperação. Teve um aproveitamento excelente. Ele consegue manter uma compreensão do que é falado, ele 
dá retorno do que é perguntado e isso é muito importante. Ele está estabelecendo relações, o que não fazia no ano passado. Ele não deixava 
ninguém encostar nele ... E isso é excelente. Sinal de que ele está construindo uma identidade e em função muito, pela presença desse outro surdo 
na casa. É claro que a convivência com os surdos aqui facilita bastante, mas em termos de tempo, ele fica 4 horas aqui e 20 em casa. Eu já tive 
conhecimento da casa que ele está morando agora. As pessoas lá são bastante comprometidas com o F., se preocupam com ele. Este ano a gente 
teve a presença dos monitores sempre dentro da escola, pegando boletim, questionando, .. . Então, eu acho que é um todo que está colaborando prá 

109 

( 



isso. O F está tendo todo um acompanhamento, e isso é muito bom. Agora, eu conversei com um monitor pró ver se a gente consegue uma fono 
particular, porque o F tem condições excelentes e, como ele está tendo uma estrutura de lingua de sinais muito boa, ele está tendo condições de 
aprender uma segunda llngua. Então, a gente está tentando, agora, ver se consegue uma fono para acelerar esse processo. 

5) Em relaçio ao futuro, qual é o papel da escola na vida d~se aluno que é surdo e está na FEDEM? 

A princfpio, a escola como um todo tem uma preocupaçiJo de preparar o a/unado para o futuro. O compromisso da escola é esse. É claro 
que, aqui na escola, eu vejo um grande problema, porque a nossa escola é de Congregação Frandscana e, então, a gente ainda tem muito uma 
idéia de paternalismo em relação as crianças, de limitar a própria capacidade do surdo, de achar que ele niJo pode ir além daquilo que ele faz, de 
tentar acobertar as próprias responsabilidades dele. E essa ni1o é a funçi1o da escola enquanto uma instituiçdo que tem a preocupação de formar 
cidadãos e, futuramente, preparar essas pessoas para o mercado de trabalho. É claro que os surdos, todos, hoje. enfrentam um problema muito 
grande que é a questão do mercado de trabalho, pela questão de não ter uma llngua compartilhada com as pessoas que vão ter acesso a ele, por 
ter um déficit muito grande em relação aos intérpretes, que seria um dos canais para o surdo emergir na sociedade ouvinte; a própria falta de 
surdos mais capacitados; a formação do adulto surdo enquanto profissional, também é uma luta que está começando agora. Porque até enti1o, os 
surdos estão assumindo papéis muito subalternos de profissionalização. Então, eu acho que a escola como um todo, e até dentro do próprio 
currlculo escolar, ela tem que abarcar todas essas prioridades na educação de surdos. E uma delas é a questão do trabalho, que hoje é mui.to 
relevante para eles porque, na maioria, o que acontece é que eles terminam uma quarta, quinta série e querem sair para trabalhar. Só que eles 
vão trabalhar aonde? Vão trabalhar em fornos, em gráficas, em serviços que eles tem condições de ir além. Então, eu acho que é uma quesli1o que 
vai além disso. Se tem que instrumentalizar esse surdo para o trabalho. E, de que maneira a gente vai fazer isso? A través de uma educação 
decente, uma educação de qualidade para o surdo que, no caso. agora a gente está trabalhando com uma educação mais bilingae. 

6) Na tua opinião, como barreira para o mercado de trabalho, o que pode interferir mais: o fato de ser surdo ou o fato de ter um rótulo de 
pertencente a FEBEM? 

Eu acho que são dois rótulos muito fortes porque essa criança é duplamente marginalizada. Tem toda uma questão de representação 
social que existe em relação ao surdo e a própria FEBE.J\f. A gente conhece casos de crianças da FEBE.Af que são altamente marginalizadas 
porque estão lá dentro. E eu acho que a perspectiva é muito baixa sim ... Eu não vou ser idealista agora e achar que vai melhorar. Não! Este 
surdo carrega um problemão porque ele é surdo e porque ele é da FEBEM. As perspectivas siJo muito baixas .. Mas a gente está tentando fazer um 
trabalho, alguns grupos estão se envolvendo nestas questões, que eu acredito que futuramente possa ser diferente. Agora, no momento, é um 
problema muito grande a ser enfrentado. 

7) Realmente essa é uma imagem que perpassa por toda a sociedade. Mas tu, enquanto professora que trabalha djretamente com a criança 
surda da FEDEM, o que pensa sobre essa criança? Tu acha que ela é como as outras e essa imagem é apenas um mito ou realmente é um 
fato constatado, que tu ,.ê no dia-a-dia que é uma criança limitada e que enfrentará uma série de dificuldades quando sair da FEDEM? 
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Não. Eu acho que são crianças e jovens com uma capacidade incrlvel. Essa questão, desse mito e essa representação que se tem, faz 
parte de um senso comum de toda a sociedade, que estipulou o que é normal e o que não é. Assim acontece com os surdos da FEBEA,f, assim 
acontece com os surdos pobres, negros, ... Isso é um problema social que abarca não só a surdez. O surdo é uma pessoa competentissima, ele 
desempenha papéis importantes, tem profissões que ele desempenha muito bem. E. o fato dele estar na FEBEM não é problema nenhum, desde 
que se acredite e se aposte nesse individuo como futuro cidadiJo, pois ele tem que cumprir deveres e, ao mesmo tempo, ele tem direitos numa 
sociedade. O que está faltando, no momento, é o próprio surdo se dar conta disso. A gente sabe que tem surdos que estão se contentando com 
poucas coisas, sendo que eles não poderiam estar assim. Hoje, a comunidade tem um papel importante: de fazer com que seus membros se dêem 
conta de que eles silo sujeitos, que eles silo cidadãos e que eles tem direitos iguais aos outros cidadãos. 

8) Nós poderíamos, então, pensar em uma inferioridade interiorkada? A idéia de que o surdo se acha inferior? 
Com certeza. Porque qual é o modelo de surdo que se tem? O modelo do surdo é só o ouvinte. São poucos os surdos bem sucedidos que 

nós temos, que sirvam de modelo para os surdos menores. Então, eles tem essa idéia de inferioridade. E a gente conhece a história: a gente 
passou 100 anos mandando na educação de surdos, mandando na vida social do surdo, mandando na llngua do surdo. E, fazer o quê? Hoje 
continua a mesma coisa. É verdade ... A recém agora que o surdo está despertando e está começando a exigir os seus direitos. Eles tem ainda essa 
carga bastante negativa, de que eles nilo são capazes, de que é só o ouvinte que tem condições, por exemplo, de ser gerente de um banco, de ser 
professor, de sentar em um banco de Universidade. Eles tem ainda essa idéia. Os surdos que pensam diferente são aqueles que tiveram acesso a 
uma universidade, por mais dificil que tenha sido. 

9) Como tu percebe o relacionamento dessa criança surda da FEDEM que tu tens na sala-de-aula com as demais crianças? 
Excelente, porque as crianças não sahem que o F é da FEBF .. M. Elas nflo tem essa idéia que o F. não tem pai, que o F nilo tem miJe. 

Porque todos os dias vem uma pessoa pegar o F . Então, a idéia que eles tem é de que o F tem uma famllia. Ele não é rechaçado pelo fato dele 
não ter um pai ou uma mãe. Ele tem uma casa como qualquer outra criança, ele tem cama, ele tem sofá, tem tudo ... Até ele é super privilegiado, 
porque a pessoa que vem buscá-lo tem carro e silo poucas as crianças que os pais tem carro aqui na escola. O contingente da nossa escola é 
muito pobre. EntiJo, em nenhum momento ele é discriminado pelo fato dele ser da FEBEM. 

10) Ele não é discriminado pelas outras crianças e, ao mesmo tempo, nio se sente inferior pelo fato de não ter familia? 
Nem um pouquinho. Eu não sinto isso porque ele trata as pessoas lá da casa como a famllia dele. Ele cansa de me falar que o cara que 

vem pegá-/o é o pai dele. Ele fez uma representação dessa pessoa como pai e a senhora que o traz é a mãe. Por mais que eu já tenha explicado 
que são "tios", não adianta, são os pais dele. Ele não se sente inferior por isso. Quando tem uma festa aqui na escola, sempre tem alguém da 
FEBEM que está presente, quando tem que pegar o boletim, quando tem que buscar para ir para casa, sempre tem alguém ... A famllia dele é essa 
e ele não se sente mal com isso. Nem um pouco ... 

11) Por último, eu gostaria de saber o que significa, para ti, ser surdo e estar na FEBEM? E, se tu não ti\•esse todo esse contato, o que tu 
pensaria sobre o surdo da FEDEM? 

Bom, tirando toda minha ideologia e o que eu penso do surdo, eu diria que "ser surdo " é ser um coitado. E "estar na FEBEM" é pior 
ainda. São marginais ... Pois é essa a idéia que se passa: quem está na FEBEM é marginal, que rouba, que é desestruturado. Eu acho que a idéia 
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do senso comum é essa ... Ou assim: "A h, aquele coitadinho, não tem nada, então vamos passar a mão, vamos continuar fazendo de conta que ele 
não consegue nada", entende? A primeira idéia que passa é isso. Claro que eu niJo vejo assim. Eu acho que hoje, ser surdo e estar na FEBEM. a 
FEBEAf como ela se encontra, apesar de tudo, essa casa em que o F se encontra dá condições ótimas para o F. se relacionar bem com as outras 
pessoas e até, possivelmente, ser um jovem ou um adulto com um bom futuro. Eu aposto muito. Eu acho que ser surdo é uma condição social. Não 
tem nada a ver com perda, com nao perda. É uma questiJo de identidade, ele é assim. E eu acho que ele está começando a ser assim, porque até 
no ano passado ele não dizia que ele era surdo. Hoje ele sabe que é surdo porque ele tá tendo um modelo de surdez na casa dele. A principio, eu 
acho que a idéia de ser surdo perpassa por uma idéia de coitado. É um "castigo". É uma ''pena", né? E na FEBEM é pior: além de ser surdo ele 
é marginal. 

Entre\ista n°: 03 
Data: 10/dezembro/1996 
Dados sobre o entre\istado: S.J., orientadora educacional da Escola de Surdos 

1) Eu gostaria que tu me falasse sobre o papel da escola na formação de.!lses alunos surdos que estio aqui e são da FEDEM. 
Bem, o papel da escola é dar oportunidade para essa criança se integrar na sociedade, como qualquer outro aluno dessa escola. Sem 

dúvida, eu, como orientadora vejo assim: as chances, para mim, a rigor, são as mesmas, dependendo de cada criança, dele se reintegrar na 
sociedade. A gente faz o máximo por isso. 

2) Na tua opinião, o que pode se constituir em uma barreira maior (se se constitui) : o fato de ser surdo ou o fato de ser da FEBEM? 
Acho que ser pertencente a FEBEM, sem dúvida ... 

3) Se chegall.!le até ti uma pessoa surda pedindo um emprego, ou, por outro lado, se chegasse uma pell.!loa, ouvinte, ma.!l te dissesse que já foi 
da FEDEM, o que te le\·aria (se levasse) a ter uma resistência maior em lhe dar uma oportunidade? 

A genle tem, ainda, essa idéia, mesmo já conhecendo o aluno que, no caso aqui, a gente tem aluno criança e aluno adulto da FEBEM ... 
Mas a gente tem uma ... eu não te diria preconceito, mas é uma problemática maior o fato dessa criança ou desse adulto não ter uma famllia, que 
está na FEBEM ... Por melhor tratada que seja, esta criança não tem uma famllia por ela. Então, sem dúvida, eu acho que o surdo e da FEBEM 
leva dois ... Como é que eu vou te dizer? Essa problemática, né? Porque é uma problemática. A gente não pode dizer que não é, né? Eles vem com 
isso, com essa carência. 

4) Pelo contato que tu te.ns com os alunos, tu percebes uma diferença, em termos afetivos, no comportamento desses alunos, em relação aos 
outros que vocês tem aqui na escola? 

Se percebe ... Eu acho que sim. São alunos que precisam de mais ainda, tu entende? São alunos que agora, tu vai ver (eu tô pensando bem 
nos alunos que a gente tem da FEBEA4...), claro, eles são diferentes. Mas, no geral, eles são mais carentes, precisam de mais atenção, 

112 

( { 



( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( { ( I 

"explodem" com mais facilidade, são crianças e adultos mais irritadiços, agressivos ... Carentes mesmos. Eu noto uma carência muito grande. 
Eles precisam de uma atenção redobrada por parte de qualquer profissional aqui dentro. Os outros, claro, também precisam. Mas tu nota assim, 
que, no geral, fica bem claro quem é o aluno da FEBEM' e o aluno que não é da FEBEM aqui. Apesar que a gente lida com uma clientela com 
uma série de dificuldades financeiras, sociais ... , o restante também. Mas fica claro, mesmo que tu não conhecesse, nllo soubesse quem é ... pelas 
atitudes. A té de agressividade, de temperamento. 

5) Quando os professores te procuram, há um número maior de professores que vem para falar, conversar sobre esses alunos? 
Sem dúvida ... Os alunos da FEBEM' pró nós ... Claro que tem alguns que já estão mais adaptados. Eu acho que quanto menor, melhor 

essa adaptação, até na vida, prá se reintegrar ... Eu acho que eles tem essa vantagem. 1\t/as, no caso de alunos adultos, a gente ainda tem esse 
problema, persiste até hoje com alguns adultos. 

6) No próximo ano, tu sabes como ni ficar a situação daquela aluna surda da FEBEM que vai casar? E da outra, que está só com 
atendimento na cHnica~ Elas continuarão freqüentando o( ... ) ou sairão da escola? 

As meninas, no caso uma já não está mais, são duas innãs e uma já não está mais aqui na escola. E a outra, que permanece aqui, afirma 
prá gente que em 97 ela vai estar trabalhando, vai casar e ela não quer mais estudar. Ela demonstra assim ... Mas, nós tivemos um contato com a 
orientadora de lá, que insistiu que essa aluna pennanecesse aqui em 97. Pelo menos no primeiro semestre. Mesmo casando, que ela permaneça 
aqui. Então, agora eu não sei te dizer se ela vai permanecer ou não. 34 A vontade dela é de nãO permanecer. Ela ficou muito brava quando a 
orientadora veio aqui. Porque ela tá, eu acho até que numa fan tasia. assim: "Vou mudar minha vida, vou casar e trabalhar", que é coisa que nilo 
acontece na vida dela. "Vou ter a minha casa, vou ter o meu trabalho, o meu dinheiro, ... E nilo quero mais saber da escola. " 

7) Esu menina é maior de idade. Na tua opinião, o casamento foi uma coisa que partiu dela ou veio como uma solução para ela sair da 
FEBEM? Porque após os 18 anos, a FEBEM nllo seria mais lugar para ela. Mas, é claro, os que fv-em 18 anos não sllo simplesmente 
largados na rua, enquanto não tem um lugar para ir. Entllo, o casamento poderia aparecer como uma solução para a sa1da dela de lá? 

É. A gente pensa assim .. . Nilo é que eles fizeram a coisa, a soiução. A1as veio a calhar para eles. Sem dúvida. Porque j á estavam com 
essa problemática, até de uma retirada. Já estavam com um processo em andamento. Claro que nilo iam, como lu disse, retirar assim, 
imediatamente. Iam tentar ver ou alguma famllia, alguém com quem elas ficassem, de certa fonna, amparadas. A1as a soluçilo veio a calhar 
porque, casualmente, as duas, na mesma época, encontraram alguém. Uma já casou. Agora a outra, nossa aluna, vai casar. Então eu acho que 
"caiu do céu" prá eles essa soluçi7o, né? Enti7o, não sei.. . Nos preocupa um pouco esse casamento. Por outro lado, a gente aposta também, 
porque elas já nilo si7o tiJo meninas, né? Então é aquela coisa ... Tu tá apostando ... Tomara que dê certo, mas nos preocupa, sem dúvida. .. Até 
pelo próprio temperamento delas. Silo meninas diflceis, silo carentes, agressivas, tem crises de vez em quando. Então nos preocupa ... 

33 Houve erro de comunicat;ao: Estava falando na E. e na A e nao na E. e na S., como entendeu a coordenadora. 
34 

No dia da entrega de boletins, na avaliação final, a técnica em educação, responsável pela E. na FEBEM, enviou um bilhete para a professora 
dela comunicando que não deveria ser feita a rematrícuJa da aluna, pois ela sairia por decisão da equipe técnica de lá , que decidiu encaminhá-la 
para o emprego. 
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8) A escola conhece o rapaz, noivo da E.? Ele também é surdo? Foi aluno da escola? 
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Não. Eu, no caso, não conheço. Nenhum dos dois. Não sei te dizer, mas me parece que um dos dois é surdo. Não tenho bem certeza ... O 
da E.. Ela está muito satisfeita, mas a gente fica naquela ... E realmente a gente tem uma preocupaçflo. Como é que vai ficar isso ai, né? Por outro 
lado, a FEBElvl, pelo que as meninas trazem de lá, a experiencia delas, eles promoveram uma festa, tiraram fotos, deram todo um suporte para a 
menina. A gente nota um vinculo muito grande da FEBEM com elas. E até uma preocupação. 

9) A FEDEM, não sei se tu sabe, atende a dois tipos de menores, hoje em dia denominados crianças e adolescentes, que são os infratores (os 
que cometem algum delito: roubam, matam,. .. ) mas não vão para o presídio por serem menores de idade. E, como no caso dos alunos que 
vocês tem aqui, o que eles chamam de situação de abandono e/ou risco (aqueles que nAo tem familia ou sofrem maus-tratos em casa, etc.) 
Então acabam sendo assistidos pela FEDEM, que cumpre o papel que seria da família. 

E esse apoio que tu fala, a gente sente bastante presente. Eu senti. Todas as vezes que eles foram chamados, em entrega de avaliações, 
ou mesmo quando eles tinham dúvidas de como estaria o ahuno aqui dentro, em termos de atitudes, de aprendizagem ... , sempre houve bastante 
receptividade por parte deles, tanto dos monitores quanto das responsáveis lá pela área da educação. Sempre estiveram presentes. 

10) Em relação a aprendizagem, tu saberia me dizer se bá uma defasagem maior, se eles repetem mab do que os outros alunos1 ou se é a 
mesma coisa? 

Não. Eu acho que isso af eu realmente não tenho como te dizer. Eu estou pensando nos casos que a gente ainda tem, desde que eu estou 
aqui, e os que a gente teve ... Há alguns que são excelentes alunos. O caso dessa menina mesmo, que vai casar agora, ela é uma ótima aluna, 
dedicada, caprichosa, arruma o material, é organizada, se esforça um monte para aprender ... É incrivel ... Porque eles tem uma série de 
carências, de dificuldades, mas eu acho que não ... Por esses casos que agente tem, não. Tem alguns casos mais complicados, já tivemos, mas eu 
não saberia te dizer ... Porque temos também outros surdos, que tem famllia e que tem problemas grandes como eles, em termos de aprendizagem, 
na área cognitiva. Poderia se pensar. Sem dúvida deve atrapalhar, mas como a gente tem toda uma clientela que também sofre esta problemática 
de carência social, de desestrutura familiar, então a gente fica sem saber o que dizer. Não sei dizer se da FEBEM, comparado com essa clientela, 
não é a mesma coisa ... 

Entrevista n°: 04 
Data: 16/dezembro/1996 
Dados sobre o entrevistado: S.M .. diretora da Escola de Surdos e responsável peJo atendimento clinico da escola. 

I) Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a aprendizagem dos alunos surdos da FEDEM que ' 'ocês tem aqui na escola. A senhora percebe 
alguma diferença entre a aprendizagem dess~ alunos e a aprendizagem dos dernah? 

Praticamente, eu acho que a diferença que se encontra, que se observa numa criança vinda da FEBEM é a mesma que nós vamos 
encontrar em outra criança que entra aqui. Porque ela é que vai apresentar um potencial para ser desenvolvido. Se ela está bloqueada 
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emocionalmente, independente de FEBEA1 ou de outro lugar, entiJo ali nós já temos um problema. Não é essa coisa de dizer "criança de FEREM 
niJo aprende ". De jeito nenhum ... Porque nós temos crianças aqui que, de inicio, com os mesmos problemas que outras crianças apresentaram. E 
agora a gente tá tendo, assim, uma alegria: "Como está crescendo. É uma criança que está prometendo, que vai ter um futuro ... Porque vai 
conseguir, ou pela lingua de sinais ou até pela oralizaçiJo, que é o caso dessa criança que eu estou pensando agora. Acho que niJo vem ao caso 
colocar ... Então, esse menino, ele vai conseguir falar com pessoas ouvintes e também vai tramar uma llngua de sinais, com os ouvintes também, 
aqueles que entenderem a lingua. E com os "surdinhos". E o melhor ainda é que, com essa bagagem que ele está conseguindo ... a aprendizagem 
está se desenvolvendo e adquirindo os conteúdos, ele vai prá frente. O que é melhor, porque hoje eles só estão aceitando para emprego. pelo 
menos o primeiro grau completo e, em certos casos, o segundo. Mas essa criança, ela tem possibilidades, depois que fizer uma quinta série aqui, 
de ser encaminhada para outras escolas. Porque nós temos aqui só até a quinta série. É tão diflcil isso ... Também é um enorme problema para 
nós, porque a verba não chega, então não dá ... Alas ele pode continuar em outras escolas para deficientes auditivos e ser uma pessoa tão igual a 
outras, que vai ocupar o lugar duma pessoa ouvinte no local de trabalho. Por que não? E a mesma coisa silo os outros, né? Agora, é claro que um 
tem mais problema, o outro menos ... Mas niJo que seja aquele estigma de FEBE.\1. Porque nós pelo menos, recebemos ... nós, a direçiJo, a gente 
recebe a criança como criança. Uma pessoa, independentemente do lugar de onde venha. Então, ali a gente começa a tratar. Pede-se, também, 
que a criança seja tratada da mesma maneira pelo professor. Agora, af, cada professor tem a sua maneira de lidar, então não dá prá ver a coisa. 

2) E qual o papel da escola quanto ao futuro desses alunos da FEDEM? 
Para nós aqui, como nós temos só até a quinta série, estamos tentando também, na medida do possivel, dar cursinhos paralelos. Aqueles 

cursinhos de datilografia, por exemplo, para os meninos e meninas também. E trabalhos manuais, mais para meninas. Enfim, esses tipos de 
aprendizagem, que são estas ... a parte do teatro também a gente está explorando muito, porque isso desenvolve e eu acho que está ai o futuro 
deles. Por exemplo, em outras épocas nós faziamos a cartonagem. EntiJo as meninas faziam aqueles cartiJezinhos de Páscoa, de Natal; a pintura 
em pano de prato, em tecido, ... Então elas saiam com essa bagagem. Os vários cursinhos, mesmo que depois elas niJo conseguiam um emprego na 
sociedade, elas tem algo já próprio delas. E se elas vierem a constituir uma familia, são verdadeiras donas-de-casa. Mas isso nós pensamos em 
relação a todo o alunado, não é só para esse grupinho. É claro que, para fazer os cursos. também tem a idade, etc. Porque a gente está também 
recebendo verba para esse tipo de trabalho de cursinhos, mas tem que ter a faixa etária. Então, por isso parece que a gente faz a seleção, mas não 
é isso ... O pessoal que entende da coisa sabe que ninguém está marginalizando ninguém. 

3) Na sua opinjão, o comportamento dessas crianças e adultos da FEDEM difere dos demais alunos da escol3t de uma forma que chega a ser 
not1h·el? Eles são mais agressh•os, ou são menos pacientes que os outros? Alguma coisa nesse sentido? 

Alguns sim ... E outros não. Depende da bagagem que cada um traz. Agora, paralelo a isso, eu te respondo da mesma maneira: nós temos 
casos de outras crianças, de outros alunos, que niJo tem nada a ver com FEBEH. e, no entanto, a gente não sabe mais o que fazer.. . Vai para 
atendimento com a psicóloga, vai pr 'aqui, vai pr 'ali, ... Se faz mil coisas. Não se sabe o que vai fazer, se chama os pais, ... E a mesma coisa quando 
acontece alguma coisa com os da FEBE\4. Se chama o pessoal de lá. Os monitores, eles vem ... É uma coisa bonita ... Principalmente agora, em 
geral, quando se pede a presença deles, eles sempre estão ai. E isso é bonito. E eu acho que ajuda também a própria criança que vem de lá. 
Porque, quer queiramos, quer nilo, ali está sendo a casa deles. Te11e um caso que a gente lutou com as direções de lá ... Eu não estava aqui, mas 
fiquei sabendo que fizeram isso .. . 1inha um menino surdo em uma casa residencial e outro em outra casa. EntiJo, coitadinhos, né? Só esta criança 
surda, não sabendo se comunicar e muito menos os outros. Então era aquela certa agressão, a gente via que eles sofriam por causa disso. 
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Principalmente o menorzinho. Foi se questionando e falando ... Entilo, hoje eles estilo na mesma casa. E o mais bonito que a gente nota é que o 
maiorzinho agora se tomou responsável por esse outro. Ele é o "professor". Quando eu falo com esse ai, eu digo: "tu, professor". E ele fica todo 
bobo ... Coisa mais linda, né? E eu acho que também lá melhorou o comportamento deles. E prá nós aqui também. Mas, é aquela criança que está 
dizendo: "Dêem uma olhadinha para mim. Eu existo, gente, eu estou sofrendo ... Eu nilo tenho papai, eu nilo tenho mamile ... " Nilo sei até que 
ponto também eles entendem isso, né? A palavra rejeiçilo, eles sentem na carne. Eles não sabem o que quer dizer a palavra, né? Entilo, silo essas 
coisas assim ... É a minha observaçilo. Nilo é por ser uma criança vinda de lá, que apresente esta gama de problemas. Nilo é. Eu acho que nilo. 
Porque nós temos outras crianças também que não são da FEBEM e aonde é que está o papai? Ou onde está a mamile, né? Agora, eu acho que 
alguém tem que olhar por essas crianças. E por isso que eu acho muito bom essa ponte da FEBEM, quando é chamada. Porque, às vezes, a gente 
nota que estão tomando remédios, medicamentos fortissimos. Ai, claro, que a atitude daquela criança é sonolência. Entilo a gente fala com eles, é 
diminuída a dose e a criança se joga pró frente ... E o que a gente pode notar também, com exceçilo de uma, que a gente nilo sabe até que ponto ... 
eles gostam de estar aqui na escola. porque a gente procura acolhê-los. É claro que a gente vê que também eles gostam porque os outros também 
silo surdos, silo iguais a eles. 

4) A escola, entllo, poderia ser vbta como um lugar de identificaçio? E este seria, também, um dos papéis da educaçllo, a fonnaçllo da 
identidade? 

É isso. Exatamente. En1 outras épocas a gente falava na mlmica. E nós fazlamos muita mlmica com os nossos alunos. Porque antes nós 
lfnhamos o internato. Entilo, elas eram como nossas filhas, quer queiramos. quer nilo. Porque eram meninas, feminino só, né? Elas vinham do 
interior e então, com quem elas iam ficar? Conosco. E mais com as irmãs. Porque o professor vinha. ficava aquelas quatro horas ali e retomava. 
E toda a educaçilo delas dependia do nosso atendimento. Entilo, a gente fazia muita mlmica. Porque elas precisavam botar pró fora, elas também 
tinham seus problemas, as suas angústias, as suas aspirações, né? Então a gente tinha que passar um negócio em mlmica ... A gente dizia mlmica, 
dramatização, teatro, sei lá ... E a gente conseguia se entender muito bem. Agora, hoje não. Hoje a mlmica leva o nome de Llngua de Sinais. É isso 
o que eu penso ... Entilo, a escola, atualmente, ela abraçou a llngua de sinais. Na medida do posslvel, todas as crianças procuram fazer llngua de 
sinais, a entender essa estrutura da llngua, dita llngua materna, né? Não se deixa de lado a oralizaçilo ... Porque, pelo menos eu penso assim, é 
melhor eles saberem duas llnguas do que apenas uma. Porque hoje ... ainda ontem eu estava ouvindo uma pessoa dizer ... no mundo em que nós 
vivemos, a coisa vai chegar a isto: aquele que sabe alguma coisa nilo vai ter mais vez, mas aquele que sabe de tudo. E também nilo adianta saber 
de tudo superficial. É o melhor. Este vai ter vez. E o resto, se a gente nilo se atualizar, não saber de tudo mesmo, a gente vai fi cor na margem. 
Tem que saber a coisa a fundo. Então, por isso que eu penso assim: "Há! É o "surdinho " .. . Vamos deixar porque a llngua de sinais é a sua lingua 
materna ... ". Mas porquê? Se ele sabe também, se ele tem possibilidades de aprender algumas palavras? Nilo digo falar fluente como uma pessoa 
ouvinte. Isso ai, é lógico, seria utopia a gente dizer, né? Depende também do residuo, etc. Mas, porquê? Se ele consegue balbuciar algumas 
palavras, ele vai ser melhor entendido pelos ouvintes. Porque nilo silo todos que vilo saber a llngua de sinais. 

5) O que a senhora defende, entllo, do as Idéias do biJingOismo, onde o surdo, com base no aprendizado da Ungua de sinais, ele aprenderá a 
língua oral da maioria, para poder se comunicar melhor em todos os segmentos !IOCiais? 

Exato. E eles silo espertos, viu? Porque quando chegam num grupo, eles olham assim e eles vêem que nilo tem ninguém que faz sinais, as 
palavrinhas saem. Eu fico sabendo ... Entilo eu digo: "Há, é? EntiJo essa pessoa está falando?". "Claro, fala tudo. Fala tudo com os outros 
colegas". "t\1as como?" Entilo? ... 
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6) Isso pode ser visto como um outro fator de identidade. Por exemplo, ele sabe com quem está se comunicando. Se for com outro surdo, eJe 
faz sinais e se for com um ouvinte ele oraliza? 

Exato. Então, com isso, eu acho que vale a pena gastar esse tempo também com a parte da fono. No futuro eles irifo voltar para 
agradecer, porque estilo sabendo oralizar algumas palavras. 

1) Na sua opinilo, o que significa ser surdo e estar na FEBEM? 
Olha, eu acho que o "ser surdo" identifica o indivíduo como surdo, independente de problemas. Porque eles, a primeira vista, eu 

acredito que eles não percebem que o outro tem problemas. Só depois, com a convivência, é que eles vifo notando que o "fu laninho" é muito 
agressivo e ai eles mesmos fazem a seleçi!o. Mas também não estilo sabendo que é da FEBEM. Talvez depois, bem mais adiante, eles fiquem 
sabendo porque, em geral, vem a Combi buscar. Mas os outros, os pais também vem buscar. Entilo, eu não consigo perceber muito essa 
separação. Agora, às vezes, alguns professores dizem: "Há, esse é da FEBEM. Por isso que não aprende. " Nilo, não é por causa da FEBEM. Mas 
isso é o que passa, até pela sociedade. Infelizmente, né? Entilo, a FEBEAf já tem aquele rótulo: "Há, silo crianças da FEBEM." Agora, são 
crianças de rua, né? Às vezes, coitadinhos, miseráveis, estilo ali por causa disso ... Todo mundo já tem medo. Eu acho que seria a melhor coisa que 
poderia acontecer no mundo, tirar esse rótulo que a FEBEM tem. E depois, ainda, infelizmente esse menino de rua, que às vezes silo "surdinhos", 
sito encontrados ai também. É surdo e ainda vai cair na FEBEM. .. Dal ficam três coisas: a surdez, o menino de rua e mais a FEBEM. Mas eu nilo 
acho que a FEBEM seja essa instituição que devesse levar esse estigma. Eu acho que lá eles também procuram acolher. É claro que também são 
várias pessoas que trabalham lá .. Porque nem todo professor é professor, nem todo psicólogo é psicólogo, nem toda a miJe é uma verdadeira 
mãe .. . Passa pelo Intimo de cada um. Entdo, não adianta, não dá prá tapar o sol com a peneira e dizer que todos pensam assim como eu estou 
pensando. Porque eu vejo no "surdinho" uma criança, antes de tudo. E, como criança, ela deve receber todo nosso acolhimento. Devemos fazer 
de tudo para que ela venha a desabrochar, para dar uma bela rosa no futuro ... 

Entrevista n°: 05 
Data: 20/dezembro/1996 
Dados sobre o entrevistado: Profa. M.A., da aluna E. R.- 2• série; pertencente ao Anexo do Instituto Juvenil Feminino. 

1) Tu considera que a aprendizagem da E. se deu da mesma forma que com os demais alunos da tua sala-de-aula? Tu percebeste 
problemas de relacionamento ou, até mesmo, de afetividade, que poderiam estar interferindo na aprendizagem dela? 

Não. A aprendizagem dela é normal. Ela acompanhava toda a aula, era super inteligente, interessada, caprichosa. Até, ela tinha uma 
aprendizagem melhor do que os outros alunos. J..fas, o que dificultava um pouco a aprendizagem dela, era como ela vinha para a escola: às vezes 
ela vinha de mau-humor; às vezes acontecia alguma coisa na FEBElvf e ela vinha brava, emburrada ... Entdo, geralmente eu tinha que tentar 
resolver com ela esses assuntos para depois começar a aula. Porque ela começava a querer a atenção só para ela e isso dificultava, interferia no 

117 

\ ( l. ( 



( ( ( ( { ( ( r c r ( c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( r ( ( ( ( 

trabalho em sala de aula. Enti1o eu tentava resolver primeiro a situaçi1o dela. Os outros alunos compreendiam ... E depois, enti1o, eu começava o 
trabalho normal. 

2) E esse tipo de situação nlo acontecia com os demais alunos? Eles não traziam de casa seus problemas? Ou tu via isso acontecer somente 
com ela? 

Com ela ... }./ais era só com ela. Os outros, eles esperavam uma situação para poder me contar. Ela não. Ela já vinha expondo essa 
situação na entrada da porta. Dal, todo mundo percebia que ela táva brava, que ela táva nervosa, ... E todo mundo respeitava esse gênio dela. 

3) E o relacionamento dela com os demais colegas de aula, como tu percebia? 
Eles respeitavam ela. Porque, como sabiam que ela tinha um gênio muito forte, então eles tenta11am acatar .. . No inicio do ano, ela era 

quem governava. Ela era a /I der da .mia-de-aula. 1\ f as, ninguém tentava modificar, discordar da idéia dela porque sabiam que ela ia ficar brava ... 
Eles tentavam fazer por causa da E .. Idas, com o tempo eu comecei a trabalhar com ela, no sentido de aceitar a idéia dos outros, dos outros 
tentarem colocar a idéia de uma outra forma. prá tentar discutir, prá E. aceitar. E ela começou a modificar, sem resistência. Mas ela era muito 
dijlcil... 

4) Na tua opinião, os outros alunos tinham consciência de que a E. era diferente deles pelo rato de morar em uma instituição e não em uma 
casa, com pai, com mãe, com família. .. , como os outros? E, conseqüentemente, a tratavam diferente por isso? 

Não. Não tinha nenhuma diferença. Eles tinham noção. Inclusive, no dia da criança eu comentei sobre o tema de crianças que são 
criadas na FEBE!t.f, que não tem pais, ... Citei como exemplo a E. e ela comentou como era lá, porque que ela táva morando lá, porque que ela 
não tinha os pais, ... E eles não faziam nenhum tipo de obsen•ação contra ou alguma observação que fosse magoar a E .. Nilo! Eles respeitavam 
ela .. . 

5) P rá ti, qual é o papel da escola e o nos.so, enquanto educadores, no futuro desses alunos surdos da FEBEM? 
Eu acho que o papel da escola é justamente de tentar ... como ela já é o primeiro grupo que uma criança freqüenta quando sai de casa, eu 

acho que começa por a{ o trabalho. Eu não sei como eu vou explicar ... De socialização, de relações sociais mais amplas, .. . A lém de preparar para 
o trabalho, prá o grupo maior, prá sociedade ... Começar a discutir outros assuntos que não sejam só familiares, do grupo pequeno, e começar a 
discutir assuntos da sociedade, de socialização, de problemas da cidade, do bairro, do pais. Assim como preparar para o trabalho, prá vida. 

6) Na tua opinião, qual a imagem que passa para a sociedade como um todo quanto aos surdos da FEBEM? Imaginemos, nesse caso, que tu 
não fosse professora de surdos e não tivesse alunos da FEBEM. 

Bem, o surdo, ele já é visto como um coitado, que precisa ser ajudado, que tem uma defasagem. "Porque ele é surdo, ele precisa de 
ajuda. " Então, estando na FEBEM fica pior ainda, porque a FEBEM já tem uma visão negativa de toda a sociedade. "É um coitado, que fá lá 
dentro, sabe Deus o que tá acontecendo com ele e precisa de pessoas para ajudá-lo. " 

7) E tu, enquanto professora que convh·e de llerto com essa reaJidade, concorda com essa imagem que a sociedade possui? O que tu pensas a 
respeito? 
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Bem, quando eu recebi a minha turma eu tinha duas alunas que eram da FEBEM, a A. e a E.. A A. era bem a idéia de FEBEM que eu 
tinha: ela vinha suja, ela vinha com o caderno todo desorganizado, ela vinha de qualquer jeito ... Ao contrário da E., que sempre táva bem 
cheirosa, caprichosa, ... Bem diferente da A .. Até, pelo próprio gênio, porque a A. era bem mais inquieta que a E .. Ela não parava na sala de 
aula, sala, voltava, não tinha concentração em aula, não prestava atenção, ficava fazendo o que ela tinha vontade. Ao contrário da E. , que era 
bem mais tranqüila do que ela. E foi o que modificou a minha visão de FEBEM. Porque eu tinha aquela visão da "A.", que eles não davam bola, 
não se envolviam. E lá na Casa da FEBEM já deu prá notar um envolvimento, uma afetividade maior dos monitores, se preocupando com ela. A 
A., volta e meia a E. me contm'a que ela tomava injeçiJes, que prendiam ela, que ela ficava trancada ... que na Casa dela não acontecia isso. 
Então, ela me contava vários fatos de lá da FEBEM e a gente sentia que era diferente. A Casa dela era diferente da da A .. EntiJo, eu acho que tem 
condições sim. Eles podem ocupar um lugar na sociedade, eles podem progredir ... Mas é dijlcil, porque nem todas as pessoas tem uma visiJo de 
como se trabalha - até eu não tenho - de como é uma FEBEM. de como se trabalha em uma FEBE\.f. A gente vê pela televisão (ou nas revistas) 
motins, e isso dai é o que passa prá gente. 

8) Existe alguma coisa que tu considere relevante falar, a respeito dessaJi tuas alunas e, em particular, da educação delas? 
Bem ... Tem da E. . O emocional dela é muito imaturo. Ela é muito imatura. Ela tem atitudes de criança. embora tendo 25 anos. Ela se 

"emburra ", ela tem aquela carência afetiva ... O enl'olvimento dela com as crianças menores é de um maternalismo. Ela trata como se fossem 
filhos dela, de pegar no colo, de ninar, ... E eu acho que isso dai vem muito do passado dela. Porque e/a foi estuprada, engravidou e tiraram o 
nenê dela. Então, isso dai foi muitos traumas que podem ter ajudado nesta imaturidade, nesta insegurança dela. Agora, também a irmã dela casou 
e ela andava super nervosa, super tensa. pelo fato da irmã dela casar e ela continuar sozinha Já na FEBEM. Isso dai pode ter feito alguma 
interferência no comportamento dela. Então, isso da[ eu acho muito relevante a gente observar e analisar, né? Todo o tipo de atitude dela ... 

9) Tu achas que a história de vida de cada um dos alunos tem um \'alor significativo, por exemplo, numa anliação em sala-de-aula, ou, até 
mesmo, na programação de conteúdos? Isso de\•e ser considerado? 

Tem. Tem que ser considerado. Não dá prá separar. né? Porque, se a gente vai fazer um programa para atingir o aluno, não tem como 
separar. Tem que programar e fazer alguma coisa prá atingir ele. Não dá prá fugir e fazer uma coisa totalmente longe da realidade. 

119 

( < ( ( ( 



'(< ((((( ((( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (I ( ( ( ( ( (( (I ( ( ( ( ( l ( ( ( 

ANEXO B: Entrevistas no Abrigo Residencial "A" da FEDEM 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS FUNCIONÁRIOS E EQUIPE TÉCNICA DA FEDEM: 

1) Qual o significado da escola na vida dos surdos da FEBEM? 

2) Como é o relacionamento dos surdos com as demais crianças ou adolescentes e funcionários da Casa? 

3) Qual a forma de comunicação utilizada entre os surdos e as outras pessoas da Casa? 

4) Qual a perspectiva de futuro para os surdos da FEBEM? Que papel a escola tem nisso? O futuro desses 

surdos é o mesmo dos ouvintes da FEBEM? 

5) O que significa ser surdo e estar na FEBEM? 
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Entrevista n°: O 1 
Data: 20/dezembro/1996 
Dados sobre o entrevistado: I., monitor no Abrigo Residencial de F. e AS. 

1) Na tua opiniio, qual o papel da escola na vida desses meninos surdos que estio aqui? 
Bom, o papel da escola pros guris, eu acho que é muito importante, né? Porque eles estão tendo um rendimento muito bom, né? O ano 

pró eles tem sido de grande valia. Quando eu converso com as professoras, elas me colocam que eles tem um desempenho mais do que satisfatório 
na sala-de-aula. E eles tem compreendido muito bem a matéria que é dada. O G3

J., . .. tanto o G. como o F., a gente acompanha muito a parte 
escolar deles e eles não tem muita dificuldade em aprender as coisas, né? Então, eu noto que pró eles, não só por esse lado, que eu acho que é 
fundamental. .. deles terem condições de acompanhar a matéria, eles sentem muita falta do colégio, eles tem vontade de ir pró aula, sabe? Isso ai é 
uma coisa que eu acho mais importante também .. . Quando não tem aula ou quando eles ficam dois dias em casa, eles já ficam perguntando: 
"Quando é que tem aula?" ... Essas coisas assim, sabe? Então eu acho que este fator também é bem importante, né? Mas eu acho que tem um 
papel bem significativo prá vida deles. Eu acho assim, né? 

2) O fato deles gostarem de ir prá escola está ligado ao fato deles convi\·erem lá com outras crianças iguais pela deficiência? 
Sim. Eu noto muito isso também. 

3) Me fala um pouco sobre o relacionamento desses meninos com os demais da Casa. 
Olha, ele é um pouco diferente, né? Porque os outros meninos, eles tem uma certa dificuldade de se comunicar, né? Como até nós, às 

vezes ... Mas não chega a influenciar assim, diretamente ... que seja um relacionamento prejudicado. Eles conseguem se comunicar. Mas, de vez em 
quando, tem algum tipo de atrito, algum menor que não é surdo-mudo chama o outro : "Tu é surdo, tu não entende ... " Então a gente já entra 
nesse esquema, já começa: "Não. Não é bem assim ... Ele entende muito bem as coisas ... " Inclusive o G. e o F são muito espertos. Eles são, assim, 
extremamente ... crianças, eu digo, até normais. Com todo esse problema que eles tem. Às vezes quando tu tá indo, eles tão voltando já, sabe? De 
tamanha a ... Assim, eles tem uma noção das coisas. Claro que a dificuldade de tu se relacionar, de tu se comunicar com eles, é diflcil. Até, às 
vezes, prá mim, pros monitores ... Porque existem muitos sinais, né? Eles tem muitos sinais ... O estudo dos sinais deles, se tu não tiver esse 
acompanhamento, tu vai ter essa dificuldade ... Então, eu acho que a maior dificuldade dos guris com relaçilo a eles é essa, né? É a questão de se 
comunicar. Mas eles se emendem bem ... 

4) Isolamento, tu percebes entre eles? 

Js Os monitores deste Abrigo chamam A. S. de G., seu sobrenome, indicado, aqui, apenas pela inicial. 
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Não, não ... De forma alguma. Não existe esse tipo de coisa. Eles j ogam bola juntos, participam de atividades, joguinhos, ... tudo junto. 
Sempre convidam. Parece não ter esse tipo de isolamento. Não existe esse tipo de coisa com relaçi1o a eles. E a gente até procura niJo deixar 
acontecer isso, porque não tem nada a ver, né? Eu acho que não tem nada a ver .. . 

5) Na tua opiniãot qual a perspecth·a de futuro desses meninos surdos? Qual o papel da escola nisso? Essa perspectiva é a me!ma em relaçio 
aos outros meninos da cau? 

Eu acho que, pro futuro deles, a escola tem um papel muito importante, né? Desde que eles consigam continuar tendo um desempenho, 
que eles não se afastem, conforme for passando os anos. Eles tem que ter o mesmo estímulo de continuar querendo estudar, procurar ir até o 
máximo que eles conseguirem de conhecimento prá poder se colocar na sociedade, né? Porque eu acho que eles tem condiçiJes de desempenhar 
um papel dentro da sociedade, mesmo tendo esse tipo de dificuldade. Prá mim, isso ai é uma coisa que ... eu tô aqui há 3 anos, aqui eu trabalho 
com eles ... O F. ele tá aqui há uma ano, vai fazer um ano. Mas o G., eu já conheço ele. Eu acho que ele tem tamanha condiçilo de .... sabe? 
Normal, como qualquer outra pessoa, né? Mas é que, talvez, a dificuldade seja se colocar numa sociedade. Não como ... que haja. assim, 
preconceito. Esse tipo de coisa, né? Porque isso ai existe muito. Porque em questlJes de conhecimento, dele aprender e procurar saber fazer 
alguma coisa pro futuro, eu acho que tanto ele como o F. tem condiçlJes, eu acho, como qualquer outra criança normal, né? É o que eu sinto ... 

6) Tu falaste em preconceito ... Prá tit o que pode ser uma barreira sodaJ maior: ser surdo ou esta.r na FEREM? 
Eu falo mais em relação a ter a dificuldade ftsica deles. Porque eu acho que de FEBElvf não. Tu vai ter que conhecer a pessoa em si. 

FEBEM fica muito intitulado. Tu fala em guri de FEBEM, parece que só existe infrator, alguma coisa assim ... Então, as pessoas não tem 
conhecimento do trabalho que é realizado aqui. Porque tu fala em guri de FEBEAI, parece que tudo o que acontece aqui dentro é guri que é 
infrator, que é marginal, .. . Mas não. As pessoas nilo tem conhecimento do trabalho aqui das ARs, né? Aqui com adolescentes, que eles nilo são 
marginais, que são pessoas normais que tão procurando seguir um caminho prá poder chegar lá. 

7) Só para confirmart a FEDEM atende a dois tipos de clientelat que silo os infratores e os que estilo em situaçilo de abandono e/ou risco. 
Está correto? 

É. Exato. E tem a parte dos aidético~6 agora também, que é lá na Sede. Parece que tem duas casinhas. 

8) Tu pensas que a idéia que está presente na sociedade em geral é essa coisa da infração, do menor delinqüente, do marginaJ? 
É que tomam isso como um ângulo geral. E não é assim ... Inclusive assim, só prá 111 ter uma idéia, eu trabalho aqui em(...} há 3 anos. Eu 

trabalhei 1 ano no ICM Quando eu entrei na FEBEA,f eu táva no JCM .. . Geralmente quando acontece esses tumultos, motins ... , meus vizinhos 
sempre me perguntam: "E ai, como é que foi lá? Alguém se machucou? Como é que tu tá?" Af eu tenho que explicar prá eles: "Nilo. Eu nàó táva 
lá. Eu trabalho num outro setor ... Eu trabalho lá em (...). Lá não existe esse tipo de coisa. Isso ai é numa parte da FEBEM que é separada." Eu 
explico prá eles que a FEBEA1 tem vários setores, né? Então, são essas coisas assim ... Dal tu procura explicar pro pessoal, né? Porque o pessoal 
não tem ... a maioria das pessoas não tem uma noçilo de como é feito o trabalho. FEBEA,f é uma polavra, assim ... ela se in titulou de uma maneira 

36 Estes casos enquadram-se na chamada situação de abandono e/ou risco. 
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que parece que é só aquele lado negativo da coisa. E prá mim isso ai é uma coisa muito que ... magoa a gente, né? Eu já trouxe diversos amigos 
aqui prá ver onde eu trabalho ... essas coisas todas ... Eles chegaram aqui, acharam super legal... Então é uma coisa que tu vai passando pros 
outros, né? E isso ai tem que ser aos pouquinhos, porque a maioria das pessoas acha que FEBEA·f é um inferno, que tu tá lá dentro é um inferno ... 
Mas eu acho que não é por ai. 

9) Prá ti, o que significa ser surdo e estar na FEBEM? E qual a imagem que os outros tem disso? 
Claro que é uma dificuldade que eles tem, né? Física ... Por ser surdo. E pertencer a FEBEA1, prá mim que tõ aqui dentro, não existe 

assim uma coisa muito ... um bicho de 7 cabeças. Porque eu trabalho com eles, eu tenho um relacionamento diário com os dois. Então, prá mim, 
eu trato eles normal. Parece que eles não tem ... J::u já tô acostumado a lidar com os dois que, prá mim, eles apresentam essa dificuldade de ser 
surdo, mas pelos anos que eu já tõ trabalhando com eles, isso ai já não se torna mais uma coisa ... Prá mim se tornou uma coisa !ri-natural... E eu 
acho o máximo trabalhar com eles, sabe? Porque eu gosto muito do G. e do F também. E eu sinto que eu tenho a mesma ... Eu sinto que eles 
também gostam muito de mim. Então prá mim se tornou uma coisa bem natural, normal. Claro que prás outras pessoas ... Eu nélo sei, não saberia 
te dizer ... A primeira coisa que eu acho que vem prás pessoas é: "Além da FEBEAf é surdo-mudo ... " É aquele sentimento de pena, sabe? Mas isso 
aí porque não conhecem como é a vida dos dois aqui. É uma vida normal. Tu até pode ver, tu tá comprovando aqui que eles tem toda a infra 
possfvel de se tornarem crianças normais como as outras que não tem nenhum problema fisico. Eles tem wdo ... uma casa, eles tem televisão, eles 
saem, participam de atividades extras, vdo ao teatro, às vezes a gente leva no cinema, futebol... Então é uma vida nom1al prá eles, né? Claro que 
prás outras pessoas, como não tem esse conhecimento do trabalho que é realizado, al sim, pelo conhecimento que eles tem,eles tem uma idéia 
equivocada, né?: "/lá, coitadinho ... " É mais ou menos por ai.. . i\la.'i no mais eles tem uma vida normal. Eu até aprendo várias coisas com eles, até 
em termos de sinais, tem muita coisa que eu aprendo assim. 

Entrevista n°: 02 
Data: 23/dezembro/1996 
Dados sobre o entrevistado: G.. monitora no Abrigo Residencial do F e do A. S. 

1) Para ti, qual o significado da escola na vida do F. e do A.? Qual o sentido da escola na lida deles? 
Olha ... eu noto que a escola para eles os dois, para o F. e para o A., é muito importante. O dia em que eles não vão na escola, eles ficam 

tristes ... A felicidade, prá eles, é essa escola. Eu levo eles quase que diariamente, porque eu saio nesse horário, e às vezes eu me "perdia", não 
tinha aula e eu não sabia .. . Eu levei eles um dia lá e não tinha aula, a escola táva fechada. Eu notei, assim, parece que baixou uma tristeza, uma 
coisa ... Que eles ficaram decepcionados de chegar lá e a escola estar fechada e eles terem que voltar. E, quando eles acordam de manhd, eles já 
me perguntam se tem aula, eles fazem os gestos se hoje tem aula, se já é hora do banho prá ir prá escola ... Eles tem uma ansiedade para chegar 
nessa escola, porque eu vejo que, prá eles, lá é o mundo deles, aonde eles se identificam melhor, aonde eles se comunicam. Prá esses dois, é uma 
maravilha a escola prá eles. 
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2) E os outros, não 1e passam a idéia de que gostam de ir prá escola? 
Os outros vão normalmente ... Alas gostam quando tem um feriadinho, quando vão sair mais cedo ... Alas esses ai, eu noto que prá eles a 

escola é uma maravilha. Até, o F., agora, eu tive dificuldade prá explicar prá ele que távam de .ferias, que vai passar muitos dias prá eles 
retomarem prá escola. Porque ele não conseguia entender ... O G. já entendeu melhor. "É .ferias", ele fazia os gestos. "Bastante dias, vou ficar de 
.ferias. " Mas o F. teve dificuldade prá entender. Levou dois, três dias e ele perguntava se táva na hora do banho, se ele ia prá escola. E eu fazia 
"muitos dias, depois tu vai voltar prá escola." 

3) E como tu vê o relacionamento dos dois com os outros meninos da Casa? É o mesmo relacionamento entre todas as crianças, ou tu acha 
que eles tem alguma dmcuJdade nesse sentido? 

Aqui, na nossa Casa. no grupo, todos são tratados de igual prá igual. Então, por exemplo, o A. (que é o G. que eu digo) faz mais tempo 
que está no grupo. Este não tem dificuldade nenhuma no relacionamento. É tratado igual. Agora, o F. , que chegou depois- faz pouco tempo que 
ele está aqui-, este ainda está em fase de entrosamento com o grupo. AI tem os outros que começam a implicar com ele, fazer careta, ou olham 
"assim" ... Ele é muito desconfiado. Então, eu noto essa dificuldade. Tem o D., por exemplo, o 1., eles olham prá ele, mexem com ele e fazem 
careta e o F. não aceita. Então, isso dá um atrito, toda hora. É só nisso ai, porque no mais eles se tratam de igual prá igual. Eu acho que a 
adaptação, leva um tempo prá eles entrarem naquela fase "normal". 

4) E a forma de comunicação que as crianças utilizam com eles e que eles próprios utilaam com as demais pessoas da casa, como é? 
Bom, eu ainda fiz um cursinho lá. Fiz por minha conta mesmo, né? Porque a FEBEM não proporciona nada. Uma vez até, na reunii!o, eu 

questionei porque que esta administração nãO valoriza o aperfeiçoamento funcional. porque eu fiz por minha conta, eu pagava a passagem, ia de 
casa e pagava o cursinho. Eu fiz duas etapas. né? Prá tentar me comunicar com eles. Assim como eles aprendem lá, e a professora e os outros 
colegas ... é tudo através de sinais. Eu acho que é importante até prá mim entender. Eu sei pouco porque isso aí tem que praticar no dia-a-dia, né? 
Aqui, geralmente quando eu falo com o G., a gente fala e faz gestos prá eles. E eles entendem perfeitamente. O G., quando eu faço um sinal 
errado, ele me corrige, ele diz que não é assim. 

5) O que tu pensas quanto ao futuro dessas crianças? Na tua opinião, no dia em que eles saírem da FEBEI\1, eles vão conseguir ter uma 
oportunidade no mercado de trabalho ou prá eles pode ser mais dificil pelo fato de serem surdos e terem sido criados na FEBEM? 

Eu acho que vai ser bastanle dificil, sabe? Porque para os que são da FEBEM e que falam, que ouvem, já é muito diflcil de conseguir um 
emprego ou qualquer coisa assim na comunidade. Só pelo fato de falar que é da FEBEA;f, a gente nota que as pessoas parece que tem um 
preconceito, levam um susto, já mudam de assunto. Parece que tem até medo. Porque as pessoas olham a FEBEAf só pelo que acontece de ruim. 
O JCM é que é publicado. O que acontece de bom, ninguém sabe ... A maioria das pessoas não sabem, por exemplo, que tem essas outras casas, 
que as crianças são carentes, que não tem famllia ... Isso ai ninguém sabe, ninguém trabalha com isso. O que os monitores fazem, a comunidade 
não sabe. Só é publicado o problema do JCAf Quando estoura um motim lá no JCM. todo mundo sabe ... Então, tem pessoas que pensam que a 
FEBEA,f é o JCAf. que tem só uma Casa, que é só lá e que todos são assim. Aqui, nós temos bebezinhos, que vai de zero até 18 anos, que ficam 
nessas casas, nas Unidades Residenciais, que agora são Abrigos Residenciais ... Então, eu acho que vai ser dí.flcil. Ainda mais eles, que si!o surdos 
e são da FEBEA1. .. O mercado de trabalho é muito diflcil. Até porque a FEBEJ..f não proporciona aqui, uma profissionalizaçi!o das crianças e dos 
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adolescentes que ficam aqui. Eles estudam um pouco, saem, mas eles niJo tem uma profissiJo. ViJo trabalhar aonde? Tendo uma profissiJo já tá 
diflcil, imagina niJo tendo ... 

6) Na tua opinião, o que pode levar as pessoas a terem um receio maior em empregar alguém: o fato de ser surdo ou de ser da FEBEM (ou 
ter passado por ela)? 

Eu acho que a maior dificuldade é o fato de vir da FEBEA1. Porque esse nome, FEBEA4, assusta as pessoas. Nilo é só eu que digo isso. 
Agora, no curso que nós fizemos aí, eu vi as pessoas falando que quando chegam numa loja, vão comprar, perguntam "trabalha aonde? ", "Na 
FEBEM. ",as pessoas arregalam os olhos. a gente nota, sabe? Parece que tem medo de FEBEJ...f. E não tem nada a ver ... Eu gosto de trabalhar na 
FEBEi\t!. Vim trabalhar aqui porque eu quis. É uma coisa que eu tinha vontade de trabalhar, de ser monitoro. E eu gosto do meu trabalho, gosto 
do que eu faço. 

7) Como as pessoas reagem quando tu fala que na FEDEM tu trabalha com crianças surdas? 
Eu acho que elas ficam impressionadas. "Além de ser da FEBEAf. ainda são surdos. " Parece que as pessoas ficam "assim" ... Eu noto 

que elas ficam admiradas, fazem perguntas, "Mas eles são de lá?" Eu seguida falo neles em casa e eles perguntam: "E os gurizinhos surdos. 
como é que eles estão?'' Eu que levo eles na escola, então eu tõ sempre comentando. Mas a dificuldade ... eu noto, que as pessoas pensam "Além 
de estar na FEBEM, ainda silo surdos ... " 

8) Tem alguma outra coisa que tu consideras importante falar a respeito deles e da própria escola? 
Eu acho que essa escola prá eles é maravilhosa, sabe? Lá, no (. . .), onde eles estudam ... Eu levo eles, então eu conheço quase todos os 

professores, as irmãs que trabalham lá ... E eu acho assim, a escola excelente prá eles. O que elas fazem de atendimento prá eles lá ... tem tudo. 
Essa escola é maravilhosa. E eu, eu gosto de trabalhar com eles os dois, surdos-mudos, eu gosto. Não sei porquê. Eu que quis fazer esse cursinho, 
eu que trabalho aqui com eles ... Teve outro colega daqui que fez também ... Eu sinto prazer em atender eles e eles também se identificam muito 
comigo porq11e quase todos os dias eu levo eles na escola. 

9) Na tua opinião, a escola colabora no desenvolvimento deles, em todos os sentidos? Eles estão amadurecendo, aprendendo mais por 
estarem lá? 

Eu acho, como eu já falei, que é muito importante prá eles. O F., as informaçiJes que a gente tem é de que lá onde ele estava antes, ele 
estava só, ele não tinha um grupo da idade dele prá que ele se sentisse bem no grupo, que tivesse um entrosamento. Aqui, ele chegou, o monitor 
que trouxe ele prá fazer uma visita já notou que ele chegou e foi bem acolhido pelo grupo. Todos os outros já vieram trazer um brinquedinho, um 
joguinho práfazer ... Ele sentou, os outros sentaram no chão ... E o monitor até comentou que lá ele nunca fez isso. Aqui, o grupo todo brinca com 
ele, leva prá todo lado e, então, ele teve um entrosamento que veio até a ajudar no comportamento dele. Ele lá mais calmo agora, mudou prá 
melhor. Lá na escola ele tinha problemas de reladonamento, de comportamento. É claro que, aqui, ainda falta, mas ele já mudou eu acho que 
mais de 60%. A psicóloga da escola veio aqui prá ver, fazer uma entrevista, prá ver como ele estava. porque ele mudou muito. Ela táva 
admirada ... E prá melhor. Eu noto que ele tem evolui do. embora tenha, claro, altos e baixos. Tem dia que não quer nem saber ... 
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ANEXO C: Entrevistas no Instituto Juvenil da FEBEM: Sede e Anexo 
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Entrevista n°: O l 
Data: 12/ dezembro/1996 
Dados sobre o entre,·istado: N.: Técnica em Educação do Abrigo Juvenil Feminino~ responsável pelas alunas A.A., C.B., E. e S. eM. (esta úJtima 
não chegou a freqüentar a Escola de Surdos) 

1) Qual o significado da escola na vida dessas meninas surdas que estio aqui neste Instituto da FEDEM? 
Eu penso, principalmente avaliando o caso da E., que é uma menina que, desde que ela entrou para o ( .. }, no 1 °ano, o aproveitamento 

dela, a nível de aprendizagem, foi sempre muito positivo, aproveitou bastante desde o início. E o ( .) era tudo prá ela, à nivel de ... até de 
convivência. Porque aqui era uma casa que tinha muitas meninas normais e surda mesmo, tinha ela, a E., na época e a C.B .... Tinha uma outra 
menina que também frequentava o ( .. ). Então, o circulo de amizades para elas era muilo restrito, até para conviver ... Então, o (. ) era tudo prá 
elas, de conviv~ncia, de socialização, ... 

2) Elas tinham problemas também de comunicação? 
Com as outras meninas, né? Até porque as meninas não eram familiarizadas com a linguagem de sinais. Depois, teve uma época que um 

diretor da casa tinha uma amiga que era surda, que estudou no (..), que estudava no ( .. }. Uma moça (não lembro agora o nome) que, então, ele 
trouxe aqui, junto com a irmã dela, a T. Elas vieram dar um cursinho de sinais para nós, os funcionários. O R. organizou isso ai, então veio a T. 
com a irmã dela que é a surda, né? Outras pessoas também fizeram o Curso no (.. .) prá tentar se comunicar melhor com as gurias: A V., técnica 
em recreação ... uma outra da enfermaria, que já está aposentada e, depois, eu também fiz o curso. 

3) E isso aconteceu por ioidath•a e financiamento de ' 'ocês mesmos ou teve o apoio da FEBEM? 
Não. Não foi a FEBEAI .. . Eu fiz um que era para os pais dos alunos. A 1 ·~ fez um outro lá ... Eu, era bem especifico para pais, com a Irmã 

G .. Aí, quando tinha a A., a S. e a E.. Tinha as três Já, que eu coordenava. E para a A.A .... ela não teve essa consciência da necessidade ... , até 
porque culminou com a salda dela da escola ... de aprender. Ela teve um problema de conduta associado. Apesar que a E. também tinha problema, 
mas a A. era bem mais. Ela era uma menina que tinha um relacionamento muito dificil lá na escola. Quando dava as crises dela, ela queria 
arrebentar com tudo. Era no tempo da F, a psicóloga ... A gente tratava muito. Ela enlouquecia, ninguém segurava a A. lá dentro. Ela era da 
classe normal, dai resolveram fazer uma experiência ... Acho que com o F também, uns outros clientes da FEBEAI. .. Eles entraram num grupo 
especial. Fizeram um trabalho especial com estes alunos. 

4) Só com os alunos da FEBEM? 
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Não. Tinha outros alunos também, com problemas de conduta, que tinham dificuldades na educação jlsica ou na própria classe. Não se 
relacionavam, tinham problemas sérios, atritos ... Então foi foito esse trabalho com a ... (não me lembro agora o nome dela .. .). Ela também era 
Irmã e tinha alguns jovens que trabalhavam com ela neste projeto. 

5) E isso aconteceu a quanto tempo atrás? 
Uns dois anos, mais ou menos. Foi um projeto piloto e a A. participou desse projeto prá tentar se reintegrar de novo na classe regular, 

né? Era da classe regular, depois não deu certo, foi pro projeto ... Do projeto, se reintegrou na classe regular. 

6) A classe regular da escola? 
Sim. Do( . .}. E depois, e/afez a primeira série com a T. e, como nilo foi aprovada, ficou encostada ainda na primeira série, com a M .. Ai, 

chegou um ponto que ela não acompanhava nada e vivia só caminhando pelos corredore;1
, nilo tinha aquela persistência de estar na sala de 

aula. Dai, fizeram um Conselho e optaram por ela ficar só na clinico. Por isso que ela saiu da escola. Então, ela não chegou a ter uma 
consciência da necessidade do estudo. Ela queria era se arrumar e sair. Inclusive ela fugia muito ... Como agora. Atualmente ela não tá na Casa. 
Ai, saía, viam ela na rua ... De vez em quando me ligavam de lá: "Olha, a A. não apareceu ... ". É que a gente fazia um intercâmbio, né? É que ela 
tinha esse problema de conduta associado, então ficava dijlcil de segurar. Mas ela sofreu muito ... , agora no final ... , pelo fato de não ir mais na 
escola. No fundo, ela gostava. Vivia chorando com as "tias" da casa, triste ... Foi bem sério. 

7) E a S., irml da E., depois que casou !laiu da escola? 
Não. Foi antes de casar. No ano passado. E este ano, a assistente social ... , chegaram a um consenso de que a S. tinha que trabalhar. Dal, 

ela arrumou um emprego na Avi pai. Andou trabalhando um pouco, depois eles dispensaram por causa da verba para os funcionários. E foi lá que 
ela conheceu o namorado. 

8) E o namorado, agora marido, ele é ouvinte? 
Não. É surdo. Mas ele fala bem. Ele, eu acho, tem muito tempo de estudo, se entende bem o que ele fala. Agora o marido assumiu e ela 

está desvinculada da FEBEM. 

9) Tu saberias me dizer como é o relacionamento des.!ias meninas surdas com as outras meninas e também com os runcionários da casa? 
Existem problemas neste sentido? 

Eu não considero que elas se sintam isoladas. Eu acho que, na realidade, elas procuram bastante a gente. A E. é uma que não fala 
verbalmente, mas eu acho que é a que mais "fala ", que lenta se comunicar e fala com todo mundo. Ela tem um gênio diflci/, mas enfim ... E, claro, 
a A. também, porque ela implica com as gurias e ai as outras gurias judiam dela, elas brigam, mas é normal. As outras também, as normais, entre 
elas. elas brigam e vivem de discussão. Isso aí é uma coisa normal entre as gurias. 

10) Na tua opinião, qual a perspectiva de futuro para essas meninas surdas que estilo ou já passaram por aqul? 

31 Confere com o depoimento da professora M.A. : Anexo I : entrevista no 05 
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Eu penso que, à nlvel de mercado, é muito restrito, até para os nom1ais. A coisa tá difici/... A gente tem um projeto aqui na casa, onde a 
gente encaminha as meninas para estágios, para atividades na comunidade, remuneradas. E lá muito diflci/... Principalmente para o surdo, eu 
acho que a coisa fica mais complicada ainda. Porque, tem lá o Sine, com um serviço direcionado para surdos. Algumas empresas que empregam, 
né? Eu tô afastada dessa parte, tem outra colega minha ... /vias tá super diflcil. E pros surdos ... (principalmente pela experiência que a gente tem 
com essas nossas), elas não assumem. Porque a E. nunca foi muito de empenho para trabalho. Ela andou trabalhando na Sede da FEBE\t/, num 
projeto educativo remunerado que a gente tinha. Mas ela ndo era muito chegada a trabalho. Agora ela tá dizendo que vai casar, que não quer 
estudar. Mas não é tanto porque vai trabalhar não ... O empenho não é tanto esse. Ela quer casar, quer seguir o exemplo da irmã, que saiu daqui 
para casar e foi trabalhar, não quis estudar mais por causa do marido. Então, ela pegou como exemplo .. . Eu lembro que nós tfnhamos uma outra 
menina aqui, que táva na quinta série lá no (. .. ), a C.B., que todo mundo conhece Já .. . A C. não ... Ela vivia querendo trabalhar, até pelo nlvel de 
escolaridade. Não tinha problema de conduta, não tinha nenhum problema mental associado, nem defici~ncia. Então, ela era uma guria mais 
"ante nada", né? Ela queria fazer a vida dela, trabalhar, falava muito, ... As outras, até pela questilo da escolaridade, é dificil. Antes tinha (não sei 
se ainda tem) trabalho de ... lá na Sociedade dos Surdos (no tempo da C.B. a gente freqüentava lá .. .), trabalho com a CEEE, de contas de luz. Não 
sei se ainda fazem esse trabalho. No Senac também teve um curso que a C. participou. 

11) Ao que parece, então, a FEBEM está empenhada em buscar recursos fora da instituição. Talvez outros surdos, embora sob a 
responsabilidade da própria família, não estejam tendo as mesmas oportunidades. Tu concordas com isso? 

Há é. Até porque, nós, enquanto um órgão estadual, nós, os técnicos, temos mais acesso aos recursos. Eu, por exemplo, quero uma vaga 
lá no Sine. A gente fala, conversa com o técnico de lá. Nilo precisa nem ir. Até pela situaçdo das gurias. A gente tenta dar um empurrão na 
comunidade. Se não tem um "padrinho " fica mais diflcil conseguir alguma coisa. A gente tem recursos. É curso, tudo o que se sabe, a gente vai 
atrás, procura, ... Nilo só para as deficientes, mas também para as normais. A gente lá sempre correndo atrás de escola, de emprego, de cursos ... 
Sempre tentando dar um encaminhamento melhor para o caso. 

12) Quanto a essas meninas surdas, na tua opinião, qual é o papel da escola quanto ao futuro delas? E o que a FE.BEM espera da escola? 
Como tem casos em que a aprendizagem chega num ponto que ni1o avança, tem casos que não adianta tu ficar insistindo. Como no caso 

da A., né? A própria escola também era do parecer que a A. fizesse um curso, que se profissionalizasse pró tentar, mais tarde, futuramente, 
conseguir um lugar no mercado de trabalho, né? Então, que pudesse as escolas, paralelo com outros órgãos, talvez em convênios, eu não sei 
como ... Que houvessem encaminhamentos. Inclusive, eles ficaram de me dar retorno no caso da M., que não foi aceita lá porque eles acharan1 que 
tinha problemas neurológicos. Eles falaram num recurso que eles távam vendo ... que estaria abrindo uma classe para adolescentes que poderia 
atender a M .. Só que eu não tive retorno ... É claro, eles que lidam mais de perto com a problemática, fica mais fácil esquematizar algum curso 
profissionalizante paralelo. Porque ficam marginalizados esses maiores, os adolescentes, que vão se alfabetizar com 14115 anos. As nossas 
normais aqui, mesmo com 14115 anos, eu consigo numa Escola Aberta, no Seja, ... A gente consegue colocar. E essas deficientes .. . eu tô com uma 
de 14 anos, a M .• que não tem onde colocar. Nem para se alfabetizar, porque niJo existe um recurso. O único que tem é o (.. .), dentro das nossas 
condições. E eu acho que no (. . .} também não 11ão aceitar. 0 (. . .}, eu entrei em contato, também não tinha ... EntiJo, automaticamente, eu não vou 
encontrar lugar nenhum, né? Pela faixa etária, agora, não tem profissional. Eu acho que deveria ter um trabalho também à nlvel estadual, como 
tem a Escola Aberta para alunos que não puderam ir na escola na época viável. Teria que ter um projeto para deficientes auditivos. 
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13) Só para informação: a FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração do Surdo), em parceria com a UFRGS, elaborou um 
documento que deverá ser encaminhado para a Prefeitura, reivindicando uma escola para surdos. Talvez possa ser este um espaço que 
\'enha a atender também ao aluno surdo adolescente ou adulto que as outras escolas não tem condições de receber. 

Se abrir, a escola é para todo mundo, né? A gente freqüenta esses projetos da Prefeitura, à nlvel das meninas normais. E eu soube 
também que no SER teria um trabalho com surdos, oriundo do Colégio Emllio Afassott. Alas eu tenho que me informar ... Quando a assistente 
social aqui na casa julgou importante que tanto a S. como a E. nilo estudassem mais no diurno, que elas tentassem estudar de noite, prá poder 
trabalhar, eu vi junto ao Em l/i o Massott. Só que não favorecia as gurias, pela escolaridade. Eles tinham quinta série, séries avançadas .. . e tudo 
crianças. No mês passado eu estive lá no Emllio vendo o caso de uma menina do segundo grau nossa e fui informada de que esta classe teria ido 
pro SER. Agora, como está sendo estruturado esse trabalho no SER, eu nilo sei. Se é à nfvel de alfabelizaçilo também ... Mas eu vou me informar. 

14) Por último, na tua opiniilo, o que pode ser considerado uma barreira social maior (se se constitui em uma barreira), a surdez ou o fato de 
ser ou ter sido da FEBEM? 

Em alguns casos, eu acho que dá prá ver os dois lados. O fato de ser da FEBEA-1... existe muito estigmalismo em relaçilo a FEBEA-1. Mas, 
pela experiência que eu tenho, eu acho que o fato de ser da FEBEJ..,f nilo causa grandes impedimentos. Até porque eu tenho bem concreto o caso 
de gurias normais que, no inicio desse ano, eu coloquei 78 meninas em escolas. Tem meninas em 2 o Grau, curso universitário com bolsa de 
estudos. E as meninas ficam bem adaptadas, bem adequadas. O pessoal gosta das meninas da FEBEA-1, elas nilo trazem problemas para as 
escolas. Então, eu nilo vejo como barreira, até porque eu tenho esses recursos bem abertos. Agora, à nivel de surdos, eu acho que a barreira 
maior estaria aí. 

15) Tem mais alguma coisa que tu considere importante colocar? 
A C.B .. ela era uma menina que se diferenciava um pouco dos outros surdos. Ela tinha uma expectativa muito grande de faml/ia e ela não 

tinha nada. O negócio dela era FEBEM. Ela não aceitava estar na FEBEM ... Ela la para o Shopping, linha uma vida quase que de classe média. 
Acabou fugindo da FEBE.Ati Hoje, ela tá grávida. Andou ai esses tempos. Andou morando com uma monitoro da FEBEM, porque ela foi desde o 
infantil. Esta pessoa veio aqui pegar a papelada dela ... O pessoal/á do ( . .)adorava a C., ela tinha namorados lá do (..), do (...). Era uma guria 
que tinha outra visão. Até pela escolaridade ... Ela tinha uma outra visão de mundo. Eles não entendiam o nosso funcionamento, lá no ( .. ). Porque 
nós prendíamos a C. Nós temos uma norma na Casa: a guria que foge, ela volta para dentro da lnstituiçilo e não pode ficar fugindo e voltando. E 
se ela tá com problemas, nós nilo podemos largar para ir pró escola. Tem que passar pelo grupo de recepçilo e ficar 15 dias sem sair da Casa. Só 
em casos especiais, provas, RTs, ... Então a gente não vai deixar rodar, né? Fizemos várias reuniões com o (. .) aqui. Elas vieram aqui e a gente 
tenta mostrar o funcionamento ... 

Entrevista n°: 02 
Data: 18/ dezembro/1996 
Dados sobre o entrevistado: P. e C., estagiárias da área pedagógica no Instituto Juvenil Feminino; estudantes de pedagogia na PUCRS. 
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1) Para vocês,. qual o significado da escola na vida destas meninas surdas que \ 'OCês tem aqui na FEDEM? 
C.: Bom, eu acho que é super importante essa parte da socialização fora da instituição, né? Dentro e fora ... Até mesmo por sair da casa, 

da instituição prá ir até a escola, conhecer novas pessoas, ter um outro contato ... 

2) Na opiniio de vocês~ a escola de surdos é um local onde as meninas se identificam, onde elas constroem sua identidade? 
C.: Eu acho que esta parte também é super importante. Essa escola de surdos é importante exatamente por isso. 
P.: Mas eu acho que a escola também é importante pela integração, que algumas escolas fazem. Eu, por exemplo, quando dou aula aqui, 

eu não dou aula só prá M ou só prá A ., surdas-mudas. Geralmente eu dou aula pró AI. junto com outras meninas que mio tem problema de surdez. 
E essa relação dela, da M., que é surda-muda, eu acho que é um crescimento bem maior. Eu acho bem interessante quando há essa integraçiio, 
quando há esse relacionamento com pessoas que não tem a deficiência. 

C.: E é importante essa coisa delas estarem em escola com pessoas surdas-mudas exatamente pelo que tu falou ... essa coisa de se 
identificar. Porque aqui na casa a gente vê que há muita discriminação ... Eu vejo isso. Elas brigam, elas se pegam ... elas não querem nem saber ... 
elas excluem mesmo. E eu acho importante isso porque ali ela vai estar com crianças com o mesmo problema dela, com a mesma deficiência. 
Talvez, eu não sei, mas eu acredito que ali há uma integração muito grande, muito maior até do que aqui. Acho importante também elas se 
relacionarem com gurias que são normais, mas essa parte delas irem prá escola é o melhor prá elas. 

3) Como é o relacionamento das gurias com as outras meninas da casa e com os funcionários da instituição? 
C.: Olha, pelo que eu conheço da j\tf., que é quem eu realmente conheço, ela até é bem calma. Claro que às vezes ela tá meio atacada, 

não sei... E realmente a coisa fica meio feia aqui dentro. Ela briga, ela tenta oralmente se expressar, tenta expressar o que ela lá sentindo 
naquela hora. 

4) Mas essa agressividade, tu associas ao fato dela ser surda? Ou esse comportamento também é apresentado pelas outras meninas? 
C. : Não. Eu vejo isso em outras meninas ... pelo fato de estarem aqui ... É muitas gurias num gntpo só. Então, realmente tem muito disso ... 

Mas ela é uma guria super calma. De vez em quando ela tem os problemas dela e quer botar práfora, como qualquer outra pessoa. 
P.: Eu acho até que não tem muito a ver com a deficiência, mas pelo fato de estar aqui, pelo clima de FEBEM. .. 

5) Na opinião de vocês, qual a perspectiva de futuro dessas meninas? Qual o papel da FEDEM nisso? E o da escola? 
P.: Eu acho que no que depender da FEBEM, elas tem um futuro até bem promissor. Eu acredito que a FEBEM faça o papel dela ... Eu 

estou trabalhando a pouco tempo aqui dentro e vejo que a parte da educação, da saúde, alimentação ... tudo é super bem cuidado. Elas tem um 
atendimento muito bom. Porque sempre a gente imagina que a FEBEM. .. "Há, lá tá um monte de meninas largadas, que não tem o que fazer ... " 
Não. Elas estudam, tem umas que agora estão sendo encaminhadas pro trabalho, elas se alimentam super bem, elas tem médico, elas tem 
atendimento psicológico, neurológico, fonoaudiológico ... tudo isso. Agora. por parte delas eu não vejo muito interesse ... Em parte, não são 
todas ... lvfuitas viio prá escola, no outro dia abandonam, fogem ... ou vem muitas vezes prá casa e não querem voltar prá mesma escola, querem 
trocar de escola ... Sempre causando algum transtorno prá FEBEM. 
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C.: É ... A maioria realmente não leva a sério a escola, sabe? A gente conversa, a gente fala que é importante, que é o caminho ... As 
pessoas sem estudo já é uma dificuldade, imagina sem estudo ... Então, a gente conversa com elas. Eu vou no quinto dos infernos conseguir 
matricula, encher o saco das mulheres. levar histórico ... Eu consigo matriculá-las e em dois tempos elas óh ... 

6) O que significa prá ''ocês ser surdo e estar na FEBEM? 
P.: Bom, o fato de estar na FEBEM e ser surdo, claro que já é um ... não digo um ponto negativo, mas é um problema. .. 
C.: As pessoas, a sociedade, ela já põe um rótulo na pessoa. J\{as eu acredito que, se bem trabalhadas, com certeza elas podem ocupar um 

lugar na sociedade ... /sso ai a gente já ... eu canso de ver nas reportagens quanta gente, com força de vontade. Eu sei que as gurias tem uma 
história de vida complicada, já vem carregadas e isso complica muito. Mas eu acho que bem trabalhadas, com calma e até trabalhando o intimo, 
o interior da pessoa, com calma ... com certeza elas conseguem um lugar na sociedade. 

Entrevista n°: 03 
Data: 12/ dezembro/1996 
Dados sobre o entrevistado: A. S., monitor no Anexo do Abrigo Juvenil Feminino; casa da E. e da S. 

1) Ao chegar na casa, a Técnica em EducaçAo me apresentou ao monitor, que em seguida começou a falar sobre as meninas. Portanto, serllo 
8JJresentadas aqui, lniciaJmente, o que chamarei de inrormaçõcs gerais: 

"Aqui, nós tivemos a S. e temos a E.. Elas são irmãs. A S. era uma irmtl mais velha, tinha 26 anos. E a E., que está conosco, tem 24 anos. 
A origem dessas meninas ... Elas vem de Santa Rosa, Santo Ângelo ... Santo Ângelo. A gente não conhece a filiação. Elas são meninas de muito 
tempo na lnstituiçi1o. São antigas na FEBEA1. Tiveram em várias Casas ... tiveram muito tempo separadas e se encontraram. Há um mês atrás nós 
tivemos a satisfação de realizar o casamento da S. e é por isso que ela ntlo se encontra mais na Casa. Nós estamos agora, só com a E. que, 
inclusive, também está noiva e teremos um próximo casamento. Eu nunca tinha trabalhado com pessoas com essa deficiência e logo que eu 
cheguei aqui nesta Casa, uma das primeiras providências que eu fiz foi procurar o curso (Língua de Sinais) para poder melhor me comunicar. 
porque eu achava importante elas estarem integradas naquilo que a gente diz. E esta comunicação era diflcil. Então eu procurei a escola e fiz um 
curso. Só eu não pude concluir porque a exigüidade do tempo não me permitiu. A1as eu pretendo voltar novamente a fazer este curso, porque 
seguidamente a gente tem contato com pessoas com essa deficiencia e eu sinto a necessidade da comunicação. Por isso eu vou retornar ao (. . .) ... 
(Fez o sinal da escol<\). Eu aprendi de tal fomw o sinal do (...) que, de vez em quando, eu esqueço o nome da escola. 

2) E isso foi iniciativa dos funcionários ou vocês tiveram o apoio da FEDEM? 
Eu pagava para fazer o curso. A FEBEA1 facilitava só a questão de horários. Não existe verba especifica. 

3) E a escola, não abriu mão do pagamento por se trat.ar de funcionários da FEDEM? 
Não. Pelo menos no meu caso, não. E eu acredito que nos outros casos também. A monitora L., da manhiJ, também fez esse curso e ela 

pagava. Tinha as mesmas facilidades que eu tive quanto ao horário. É sempre à noite ... Sempre foi iniciativa nossa, conforme eu disse, em funçiJo 
da facilidade que a gente precisa para uma competência nesta comunicação. 
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4) Para ti, qual o significado da escola na vida dessas surdas que vocês tem ou tiveram aqui? 
Eu sou muito da escola, né? Sou até suspeito em falar em relação a isso. Eu acho importante a escola em todos os niveis e principalmente 

para as pessoas que ficam fora dessa comunicação normal. natural, da linguagem falada e escrita ... Por isso é que eu acho importante. Eu sou um 
adepto, um devoto com relação a importância da escola para esse tipo de pessoa, com esse tipo de deficiência. Eu realmente acho importante e 
acho necessário que isso aconteça. Nós temos certeza que as dificuldades que essas meninas encontraram para poder se integrar dentro do grupo 
deve ter sido incrivel, deve ter sido muito grande. Porque nem todas as pessoas, nem todos os monitores que passaram por elas tiveram essa 
iniciativa, que deram importância para esse tipo de coisa ... Tanto é que as pessoas as chamavam de loucas. Elas tiveram em locais que eram 
destinados à pessoas com deficiência mental, porque assim elas eram consideradas. Como elas tinham necessidade de se comunicar... as 
acusações, as defesas que elas tinham que fazer não eram entendidas, elas ficavam numa situaçtlo de desespero muito grande e isso fazia com que 
a interpretação de alguns colegas era que elas estavam completamente loucas. E foram encaminhadas .. . Por isso que eu disse, no inicio, que elas 
tiveram muito tempo separadas. Porque, numa dessas crises, uma delas foi levada para um setor que era destinado prá pessoas com problema 
mental. Agora veja o quanto isso é importante ... Mas nem todas as pessoas tem essa visão, da importância do estudo. 

5) E como é o relacionamento dessas meninas surdas com os funcionários e com as demais meninas da casa? 
Com relação aos funcionários, eles procuram entender e se comunicar através de sinais mais pessoais, que eles criam ... não esses 

técnicos, né? Porque a E., ela é muito técnica. Não sei se deu prá ti observar? Tem uma caligrafia muito bonita, escreve muito bem e, a cada 
aprendizado dela na escola, ela trás como novidade prá gente. Mas a gente tem muitos sinais que são regionais aqui, stlo mais da casa. E os 
nossos funcionários tem essa condição. Principalmente esse nosso grupo, um grupo especifico, né? Eles tem condições de se comunicar. Algumas 
coisas ficam falhas, mas a gente recupera através de outros sinais ou um outro intervém e diz "ela quer dizer isso" e tal ... Então, a gente tem essa 
facilidade de comunicação. Nós temos facilidade de nos comunicarmos. Agora, com relação as gurias, não! As gurias não tem nem essa paciência 
de entender e ai é que surgem os grandes problemas. Porque, muitas vezes, elas tão querendo dizer alguma coisa e as meninas não tão 
entendendo e ai as agressividades começam, né? Então a gente tem que intervir para evitar que a situação pegue um outro contorno que não seja 
o da harmonia. 

6) E elas, se comunicam sempre e somente atrnés de sinais? 
A comunicação delas com os funcionários é de uma forma, diferente da comunicaçtlo com as gurias. Porque as gurias ndo entendem ... 

São poucos os sinais que elas conhecem, então fica aqueles sinais mais pessoais. Agora nós, não! Nós conhecemos, nós aprendemos com ela, 
porque ela trás alguma coisa e passa prá nós. Ou algum funcionário aprende alguma coisa e ensina prá outro funcionário: "Isso quer dizer 
isso ... " Então a gente conhece. Todo esse funcionamento nosso aqui, hora prá sair, hora prá chegar, dia que deve ir pro namorado, tá noiva, vai 
casar, sinais do dia, hora, ... Enfim, essas coisas, a gente conhece. Agora, as gurias, os sinais delas silo mais por mfmica ou alguma coisa que elas 
inventam na hora. E elas tem muita dificuldade ... Às vezes, quando elas precisam se comunicar, muitas vezes as gurias nos usam para poder fazer 
essa comunicaçtlo com ela. 

7) E, na tua opinião, há um isolamento da E. do resto do grupo? 
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Total. O isolamento é total ... Apesar delas terem todos esses anos ... Eu tô falando no plural porque de vez em quando eu trago a S., elas 
tinham, e agora a E. continua tendo, um isolamento muito grande em funçêlo, justamente, da comunicaçêlo. E elas tem um componente que t muito 
pessoal. Elas são muito "soberbas", né? O que elas fazem sempre é o melhor. E realmente elas fazem muito bem feito. O bordado delas sempre se 
destaca dos demais ... e isso faz com que elas se isolem. O quarto delas é muito limpo, elas são muito exigentes com relação a limpeza. tanto a 
limpeza pessoal como a do quarto ... Há uma diferença mui lO marcante em relaçêlo as outras e isso faz com que elas se isolem ... Tanto é que elas 
passaram ... Eu, já quando cheguei na nossa casa, elas dormiam num quarto, só as duas. Agora é que nós passamos a introduzir, até pela 
necessidade jlsica, outras meninas lá. Mas ela seleciona. A pessoa, prá dormir no quarto, tem que seguir as regras de limpeza, de higiene que ela 
determina. Entêlo, há uma diftrença muito grande e isso faz com que ela se isole das demais. 

8) Tanto ela se i !!OI a como o grupo a isola? 
O grupo também. O grupo também a isola ... 

9) Na tua opinião, qual a perspectiva de futuro para essas meninas? Um futuro social, profissional. E qual o papel da escola nmo? O que a 
FEBEM espera da escola e, por sua vez, o que a FEBEM faz em relação a isso? Há diferença em relação ao futuro delas e ao futuro das 
demais meninas da casa? 

A perspectiva de futuro das meninas, no caso, da E. e da S., já foi demonstrado em primeiro passo com o casamento da S., que fez com 
que ela se integrasse em uma outra famflia. O esposo também tem a deficiência e houve uma integraçilo dessa famflia com a FEBEM. Então, nós 
nilo podemos duvidar dessa integração com a sociedade. O exemplo foi dado e, por incrivel que pareça, até houve comentário das outras 
meninas: ':4s duas surdas conseguem namorado, conseguem casar ... " Nós fizemos uma festa bonita prás meninas... "E nós estamos aqui... " Esse 
tipo de comentário nós ouvimos. Entilo, nós realmente apostamos nesta integraçilo e sabemos que isso pode acontecer. E acontece muito bem, 
porque o conhecimento que elas tiveram com os seus namorados foi justamente através da escola. Entilo, veja a importância da escola nesta unido 
de familias, neste conhecimento de outras pe.ssoas, de outros segmentos. Ou seja, do próprio segmento delas. Ai, um dos fatores importantes com 
relaçilo a importância da escola ... E outro fator importante também, com relaçilo a escola, é o aprendizado. Elas lêem, elas conseguem ter um 
melhor entendimento das coisas que as cercam .. . E isso facilita, inclusive na busca de um trabalho. A S., por exemplo, ela é funcionária da Avi pai 
e, devido a sua escolaridade, ela não teve dificuldade de ser admitida. A E. também, prá determinadas atividades, nós acreditamos que ela tem 
muita capacidade porque ela é uma menina inteligente, lê, escreve ... E se tem alguma pessoa que tem conhecimento dos sinais, consegue 
transmitir informações prá ela e fazer com que ela desenvolva algum trabalho. Por isso é que nós achamos importante o trabalho da escola, que 
dá essa escolaridade e abre novos horizontes. Eu não posso falar da expectativa da FEB&\1/. .. O que eu posso falar é da minha expectativa como 
pessoa, como funcionário porque, realmente, eu nilo conheço nem estou autorizado a falar. Mas eu, enquanto profissional, tenho certeza dessa 
importdncia e aposto na integraçilo dela no meio social e com isso fazer com que elas cresçam, né? 

10) A E. estA tendo uma certa resistência quanto a continuar estudando no pró1imo ano. Tu saberias me dizer o motivo disso estar 
acontecendo? 

É. Ela já me disse que no ano que vem a opção dela é para o trabalho. Quem sabe ela tenha recebido informaçBes do grupo técnico de 
que ela precisa se manter dentro do casamento e ela tenha interpretado que ela deva sair da escola prá ir para o trabalho .. . Claro, vai ser um 
pouco dificil conciliar as duas coisas em função do horário e, por isso, a opçilo dela, no momento, como ela tá apostando no casamento e como a 
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gente tá passando prá ela que é importante que o casal trabalhe prá se manter, então, possivelmente seja esse o motivo porque ela esteja optando 
pelo trabalho e. automaticamente. abandonando a escola. Mas, acredito que ela até possa retomar isso. se tivesse uma facilidade de horário. uma 
exigência do próprio trabalho onde ela fosse se empregar, de melhorar seus conhecimentos e. com isso, fazer com que ela retornasse a escola. 

11) Ser surdo e estar na FEBEM. Na tua opinião, o que pode ser uma barreira social maior, se é que se constitui em uma barreira? 
Eu considero os dois uma barreira social muito dijlcil de ser ultrapassada. A primeira, em função da deficiência, porque a comunicação 

se toma muito dijlcil. Nem todas as pessoas ... o número de pessoas que conseguem entender é muito pequeno, né? Ela vai ter que ter muita sorte 
de encontrar uma pessoa que consiga se comunicar. O outro estigma que ela carrega. que é o de pertencer a FEBEM. não tem dúvida de que é um 
peso muito grande. Então, se eu puder considerar os dois, não tem dúvida, eu considero os dois como sendo algo muito pesado para uma pessoa 
carregar. 

12) Além deuas questões, existe alguma outra coisa que tu consideras importante falar sobre elas? 
Nós temos uma funcionária que é da região de Santo Ângelo e que conhecia uma senhora que tem as mesmas semelhanças jlsicas das 

gurias e que, provavelmente ... ela chega a conclusão de que estas meninas sejam filhas dela. E essa senhora foi uma pessoa conhecida na região 
por ter filhos ... todos os filhos surdos-mudos. E como elas são originán'as daquele local, como elas tiveram num orfanato que tinha na região e 
deste orfanato vieram prá Porto Alegre. deu uma pista prá essa nossa funcionária de que, provavelmente, essas meninas fossem filhas lá desta 
senhora, desta cidade ... Mas elas. na verdade, elas não tem certos "vi cios" que outras meninas que estão junto com elas tem. O abandono é uma 
caracteristica de quase todas as meninas que aqui estão. Afas, acompanhado deste abandono, tem algumas outras situações. por exemplo. 
algumas tem problemas de uso de drogas ... No caso, elas não tem ... Elas tem alguma coisa que diferencia das outras meninas que estão aqui por 
maus-tratos da famllia ... Apesar de que esse abandono também pode ser considerado um mau-trato maior até ... Mas eu acho que há uma 
diferenciaçiJo no comportamento delas e das outras meninas que aqui estão. E isso, eu acho que é uma diftrença marcante ... Afas eu até acho que 
com os anos de FEBEM que elas tem, elas adquiriram uma série de vlcios e de hábitos que são caracterlsticos das pessoas que ficam na FEBEM 
durante muito tempo. Por exemplo. a dificuldade que tem de auto-estima, da procura do trabalho ... Porque são acostumados a ganhar muito e não 
dar o retorno com relação a isso, não valorizar aquilo que ganham. Quer dizer.. estas coisas elas adquiriram como as demais. Então, elas tem 
algumas coisas muito caracterlsticas de todo o grupo. E a grande diferença, claro. é essa .. . do problema de não poderem se comunicar melhor. 
A1as elas adquiriram algumas coisas ... em função deste tempo de permanência na casa ... 

13) E essa senhora, que pode ser a mãe das gurias, é surda também? 
Eu não posso afirmar que ela seja ... Mas os outros prováveis irmi1os também tem o mesmo problema. 

Entrelista n°: 04 
Data.: 18/ dezembro/1996 
Dados sobre o entrevistado: L., monitora no Abrigo Juvenil Feminino, unidade da E. e da S. 
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1) Na tua opinião, qual o significado da escola na "ida dessas meninas surdas que vocês tem ou tiveram aqui? 
Eu acho que, independente se tu tem deficiência ou não, eu acho que a escola tem como um dos objetivos a socializaçiJo, né? EntiJo, quer 

dizer, independe se tu tem uma deficiência ou não, aquilo ali vai te ajudar prá ti entrar em contato com outras pessoas, prá tua formação, seja ela 
qual for ... Até, eu associo muito estudo com gostar mesmo ... Tem pessoas que tem aquele prazer de estudar, de avançar ... Outras néfo. Mas a gente 
tem que favorecer pelo menos esse básico, que vai servir prá elas, pro trabalho, prá uma cultura mesmo, né? 

2) Como tu vê o relacionamento da E. com as outras meninas da casa e com os funcionários da instituição? 
A E. é super afetiva e isso facilita a comunicação com ela ... Mas eu sinto que, até em funçiJo dessa aproximaçiJo que ela faz com a gente, 

tem um certo ciúmes ... Agora até que elas se acostumaram mais com a presença. O fato da gente despender uma atençiJo maior prá E., de tempo 
mesmo, prá passar uma informação ou até por essa coisa afttiva, dela ficar mais próximo da gente ... Entilo isso cria aquele sentimento, aquele 
ciúme ... Mas eu acho que de resto elas conseguem se comunicar bem. A E. tem caracteristicas dela, né? Como qualquer outra pessoa, que às 
vezes cria aquela coisa ... Ela sabe de tudo e, por essa proximidade, ela tenta passar prá gente. Isso ai também incomoda as gurias. Porque fica 
como uma pessoa que relata as coisas que elas fazem. Mas elas conseguem se comunicar ... Se esforçam também nesse sentido. Tem gurias que 
procuram aprender os sinais prá poder falar com ela, práfacilitar isso ... A gente também ... Eu comecei um curso faz um ano, um ano e meio ... Até 
foi no (. .. ). Um curso que tinha à noite. Só que eu não pude dar continuidade porque eu mudei de função, fiquei um tempo fora ... Era toda a quinta 
ftira, então dificultou prá eu poder dar continuidade. Mas eu aprendi o básico. E ela é muito inteligente também. Ela tem uma facilidade prá 
captar o que a gente tá falando, a mensagem que a gente quer dar. E a gente tenta até estimular, porque, às vezes, a gente não entende o que ela 
quer passar. Então a gente pede que ela escreva, até como reforço do que ela tá aprendendo na escola ... Ela tem uma letra super bonita, né? Que 
ela possa também se utilizar disso, porque é uma das funçiJes dela estar aprenden 'o. Mas ela tem uma resiwtência bem grande prá escrever ... 

3) Na tua opinilo, a escola é um lugar onde ela gosta de estar, onde ela se identifica? Ou ela nlo gosta da escola, tem uma certa resjstência 
prá ir? Enfim, como tu achas que ela se sente em relação a escola? 

Olha, eu nunca senti, assim, essa coisa dela não g ostar. Eu acho até ela bem participativa. Ela sempre trás os bilhetes ... Eu senti que ela 
teve algumas dificuldades, assim .. com cultura, com legislaçilo ... A gente sempre tenta colocar prá ela, tenta fazer esse contato. Tem uma agenda, 
né? Quando tem uma dificuldade a gente coloca na agenda, aguarda retomo da professora ... A professora dela é super tranqiJila, passa uma 
coisa super boa. Ela sempre se comunica com a gente. Alas eu acho que o fato da E. tá meio desinteressada agora é pelo casamento ser uma 
motivação maior prá ela, né? Não que ela, esse tempo todo, não tenha valorizado ... 

4) Tu acha que prá ela, estar estudando pode atrapalhar o casamento já que ela vai precisar trabalhar? 
Néfo. Néfo sei se é isso ... É mais por não conseguir ou achar que não ... É diflcil isso. Eu não tinha pensado, assim, de forma mais 

especfjica. 111as, de repente, até pode ser por querer tomar o tempo todo dela agora com essa situação do casamento. A atenção dela tá voltada 
toda pro noivo, pro marido ... lv/as eu acho até que, passando esse momento, vai surgir o interesse dela de novo ... Porque ela vem há muito tempo 
ligada ao (. . .}, a relação com os colegas, né? Então, eu nunca senti ela dizendo que não ia. É uma coisa meio que por acomodação dela. Se a 
gente diz: "Há não, tu não vai ir ... ", ela pega e se envolve se ela tem por objetivo sair no fim-de-semana. A gente aqui tem rotinas, né? Na sexta
feira é organizada toda a casa, entil:O elas só saem pro fim-de-semana depois que tem as escalas cumpridas. Teve um dia que ela tinha que 
organizar aqui o hall e ela tinha aula. Então ela disse que não ia à aula prá poder dar tempo dela faz.er a escala e depois ela sair, que era 
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objetivo dela sair já na sexta-feira. E eu disse: "Nãol" Como a gente cobra esse negócio de compromisso, de responsabilidade de todas as 
meninas, então também eu tentei mostrar prá ela que ela também, como as demais, teria que participar da escola. Então ela iria prá casa do 
namorado, depois da escola, depois que fizesse a escala. E no outro dia ela poderia sair tranqfiila. No inicio ela ficou bem resistente, depois ela 
conseguiu, né? Ela tem facilidade, assim, prá entender esses entremeias que a gente quer colocar, mesmo com a deficiência ... 

5) Na tua opinião, qual a perspectiva de futuro desses surdos que estão na FEBEM? E no caso especifico da E.? 
Eu tô na FEBEM a pouco tempo, como eu te falei, né? Vai Jazer quatro anos. Enti1o, o contato com a E. também é curto neste tempo. Mas 

eu sinto, assim, que até precisa ter um trabalho mais voltado, no sentido, assim, de conseguir articular tanto a questão do trabalho junto, né? Prá 
não ficar uma coisa muito separada. Porque a gente vê a dificuldade que eles tem de entrar no mercado, aquela coisa da aceitação ... Eu acho 
que, de repente, se tivesse até uma preparação maior por parte do funcionário, a gente poderia dar continuidade, né? Isso, do que é dado na 
escola, a gente tem uma dificuldade ... 1Uas, quer dizer, se tu niio procura, tu também não recebe, né? Entiio tu tem que te adaptar um pouco a 
necessidade. 

6) O futuro dela pode, então, ser diferente do futuro das outras meninas daqui? 
A gente sabe que por estar na Fundação já é uma história bem diflcíl. Independe de ter uma deficiência ou ni1o, né? Eu acho que isso vai 

depender, tanto das deficientes ou não, do estimulo que se dá, do investimento que se tem ... Eu acho que, se tiver um investimento maior também 
nesta área, o ganho também pode ser maior, né? Então, eu não vejo, assim, que ela vai sair prejudicada em função das outras meninas. A té 
porque a gente vê neste encaminhamento pro (. .. ). Embora aqui, a gente ni1o tenha conseguido ... a gente sabe até que, pela situaçi1o de Estado, as 
coisas silo muito lentas. Se não é alguém batalhando, levando essa idéia, a coisa fica travada, não anda, né? Mas isso não impede que ela, pela 
formação que tem, que tá recebendo, que ela não possa conseguir preparação como as demais ... 

7) Ser surdo e estar na FEBEM. Prá ti, qual dos dois fatores pode se constituir (se se constitui) em uma barreira social maior? 
É que aqui, a gente trabalha muito em função de que as gurias possam vencer quaisquer barreiras que elas possam enfrentar, seja ela de 

discriminação racial, discriminação cultural, econômica, ... A gente sempre tenta incutir nelas aquela coisa de responsabilidade, de ... se no 
passado elas não tiveram, elas tem condições de poder buscar alguma coisa melhor, né? Eu acho que dificuldade a gente tem em qualquer lugar: 
dentro da FEBEM, como abrigada, ou fora, como pessoa. A gente tem coisas prá gente vencer, prá gente poder conquistar. Eu acho que o fato da 
deficiência ou o fato de ser da Fundação independe, não vai prejudicar isso, né? Pelo menos eu penso assim ... 
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