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RESUMO  

 

O trabalho “Identidade surda oprimida: o outro na comunidade ouvinte” tem por 
objetivo elencar práticas da comunidade ouvinte que influenciam na construção da 
identidade da comunidade surda de modo a contribuir com a reflexão pedagógica e 
minimizar barreiras atitudinais. Para tanto, busca desmistificar conceitos pré- 
estabelecidos sobre tal cultura. Descreve-se relações de poder entre as 
comunidades: ouvinte e surda que influenciam na construção identitária destes 
sujeitos que se caracterizam enquanto sua condição linguística (usuários da língua 
de sinais) e não, enquanto pessoas deficientes. 
 
Palavras-chave: Identidade surda; comunidade ouvinte; relações de poder; 

                                                 
1 Mestre em Ciências Sociais Unioeste; Membro do PEE/Toledo. 
2 Especialista em Educação e Libras, Tradutora/Intérprete de Língua de Sinais (Unioeste); Membro do 

PEE/Toledo 

mailto:bochniacabral@hotmail.com
mailto:joice.ssilveira@hotmail.com


 

 
 

 
 

INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho visa debater aspectos que influenciam na relação entre a 

sociedade ouvinte sobre a formação de identidade da comunidade surda, propondo 

uma reflexão com base em uma pesquisa bibliográfica. O estudo apresentado está 

embasado teoricamente em considerações dos pesquisadores: Perlin (apud 

SKLIAR, 1998), Hall (2000) e Woodward (2009) procurando ressaltar as principais 

considerações dos autores no que se refere à construção da identidade e as 

influências da sociedade ouvinte perante a construção da identidade surda.  

No que tange a fundamentação teórico metodológica aborda debates acerca 

das distintas culturas (ouvinte X surda), bem como, a questão da diversidade que se 

caracteriza a partir do momento em que duas comunidades: surda e ouvinte dividem 

o mesmo espaço, porém utilizam-se de línguas distintas para dialogar com o 

contexto que estão inseridas, e como a relação cultural influencia na formação 

identitária da comunidade surda. Logo o presente trabalho norteia-se nos seguintes 

questionamentos: Como acontece o processo de formação da identidade surda? De 

que forma a sociedade ouvinte influencia nesta construção identitária? As relações 

de poder entre maioria (comunidade ouvinte) e minoria (comunidade surda) são 

significativas diante do reconhecimento do “Ser Surdo”?3 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Abordar o tema identidade surda é ainda de modo muito complexo. Apesar da 

identidade não ser fixa e estar em constante mudança, é possível analisá-la através 

de sua pluralidade (HALL, 2000). De fato, a identidade é criada a partir da diferença 

e da alteridade podendo assim, ser entendida através das relações que o sujeito 

exerce com o outro, no caso do sujeito surdo, a Língua de Sinais é a mediadora 

dessa relação, possibilitando a comunicação com a sociedade.  

Dentro deste contexto, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é indissociável 

ao processo de construção da identidade. O sujeito surdo só passa a assumir-se 

                                                 
3 Destaca-se a utilização em letra maiúscula para Ser Surdo, devido tratar-se de uma comunidade surda 
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surdo e admitir-se atuante da própria história através do uso eficiente de sua língua 

natural (Língua de Sinais). No entanto, a relação com o mundo através da Língua de 

Sinais, caracteriza pela modalidade visual-espacial, é o que contextualiza o surdo 

inserido em um grupo de minorias onde a maioria utiliza-se da língua portuguesa na 

modalidade oral-auditiva. 

A Língua Brasileira de Sinais foi oficialmente reconhecida no país, em abril de 

2002 pela lei federal nº 10436, assim enfatizou-se a valorização de uma identidade 

surda inerente ao povo surdo, pois “Ser Surdo” é assumir-se usuário de uma língua 

espaço-visual, ser um indivíduo repleto de experiências visuais e ter sua identidade 

surda constantemente oprimida em um contexto prevalecedor da cultura ouvintista.  

A partir do reconhecimento da Língua de Sinais permitiu-se ao sujeito surdo 

encontrar-se no mundo constituindo sua identidade tanto particular quanto coletiva, 

mesmo vivendo numa sociedade onde a “normalidade” tem que ser o padrão a ser 

seguido ficando, assim em desvantagem aqueles que têm alguma diferença por não 

se encaixarem no modelo padrão vigente. Tal padronização social é assumida em 

discursos, sejam individuais ou coletivos, que se caracterizam pela valorização do 

igual em detrimento do diferente, pois “outros conflitos surgem das tensões entre as 

expectativas e as normas sociais. Identidades diferentes podem ser construídas 

como “estranhas” ou “desviantes”” (WOODWARD, 2009, p. 32). Desta forma as 

regras sociais vão sendo impostas pois: “espera-se que as mães sejam, 

heterossexuais”; que as mulheres sejam o sexo frágil, que os negros sejam os 

empregados e os brancos o empregador; e que os surdos sejam oralizados. 

Tais relações de comunicação produzem influências de poder dividindo a 

sociedade em grupos, onde um grupo comunica-se de forma gestual e outro de 

forma oral, pois, “Todas as práticas de significação que produzem significados 

envolvem relações de poder, incluindo o poder para definir quem é o incluído e 

quem é o excluído” (WOODWARD, 2009, p. 18). 

 No entanto, no que se refere à construção de identidade é insatisfatório 

assumir um conceito único e específico, sendo insuficiente a um estudo que 

privilegia a construção identitária perante as influências sociais, pois segundo Hall 

(2000) o sujeito não possui uma identidade unificada e estável, pois atualmente, as 

identidades tornam-se fragmentadas assumindo-se em várias, que algumas vezes 

são contraditórias ou não resolvidas. Uma vez que o sujeito pós-moderno “assume 



 

 
 

 
 

identidades diferentes, em diferentes momentos, identidades que não são unificadas 

ao redor de um “eu” coerente” (HALL, 2000, p. 13), logo a identidade não é inata, 

mas um processo inconsciente, formado ao longo do tempo. 

No que se refere ao contexto da comunidade surda dentre outras diferenças a 

que mais se destaca é a condição linguística, ou seja, o uso da Língua de Sinais. 

Outra condição que pode ser destacada é que além da condição linguística o povo 

surdo e a comunidade surda recebem a influência de artefatos culturais que 

caracterizam sua identidade surda. Para Woodward (2009, p. 39-40)  

 

As identidades são fabricadas por meio de marcação das diferenças. Essa 
marcação de diferenças ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de 
representação quanto por meio de formas de exclusão social. A identidade, 
pois, não é o oposto da diferença: a identidade depende da diferença. 

 

Ressalta-se que tanto para o ouvinte, quanto para o surdo o processo de 

assumir a identidade só será concretizado mediante uma língua, seja falada 

(ouvinte), seja Língua de Sinais (surdo) e é neste contexto que a construção da 

identidade começa a acontecer. A partir do momento que o surdo descobre-se 

detentor de uma língua capaz de comunicar, transmitir conhecimentos, dividir 

experiências, difundir uma cultura, ele amplia uma gama de valores que vão sendo 

incorporados à construção de seu reconhecimento como indivíduo perante à 

sociedade, por isso, a Língua de Sinais torna-se tão importante para os surdos que 

assumem-se surdos e buscam a valorização de seu povo. 

Neste viés, evidencia-se a resistência do povo surdo em situações de 

relações de poder que destacam o oralismo e o ouvintismo. Para Perlin (apud 

SKLIAR, 1998, p.59) “O ouvintismo deriva de uma proximidade particular que se dá 

entre ouvintes e surdos, na qual o ouvinte sempre está em posição de 

superioridade.”. Tais relações de poder refletem na construção da identidade surda, 

pois o sujeito surdo sente-se oprimido em assumir-se um ser bilíngue usuário de 

outra língua, que não a língua oral. 

Para a autora “A tendência em impor representações de identidade, ou em 

construir identidades purificadas para se restaurar a coesão contínua sobre o surdo. 

A afirmativa baseia-se no fato de constatar-se uma diferença cultural no meio social 

ouvinte e surdo.” (PERLIN apud SKLIAR, 1998, p. 58), logo são estabelecidas 



 

 
 

 
 

relações de imposições da identidade ouvinte sobre a identidade surda. Assumindo-

se tais conceitos que privilegia a comunicação através da fala, o surdo somente 

poderá ser inserido na sociedade se este treinar a oralização.  

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES  

 

A partir de estudos realizados, de forma geral, ao longo da história, 

percebemos o quanto foram marginalizados e estigmatizados pela sociedade 

majoritária. Entre estes estudos descritos, apontamos o pesquisado por Irving 

Goffman (1975). De fato, é fácil perceber como a maioria, com seus padrões 

vigentes, influencia no processo de construção identitária de povos minoritários, 

entre eles, os surdos, os cegos, os negros, os povos indígenas, entre outros. Hoje, 

em pleno século XXI ainda conseguimos perceber como essas comunidades, entre 

elas a comunidade surda aqui pesquisada, vêm sendo subjugadas.  

Por conta das opressões sofridas ao longo da vida, há pessoas que tentam de 

todas as formas conseguir oralizar-se para entrar nos padrões vigentes da 

sociedade ouvintista. A maioria, sem sucesso, passa por um processo de 

enclausuramento, até aceitar a sua condição. A partir do momento que o surdo se 

reconhece enquanto tal, passa a ser ativo no processo de construção identitária e 

luta pelo reconhecimento e aceitação da sociedade.  

 

CONCLUSÃO  

 

Desmistificar o sujeito surdo é um processo árduo que se estende por  longos 

anos de lutas e que ainda sim, não alcançou todas as instâncias e níveis do 

conhecimento, pois frequentemente encontramos pessoas leigas que ignoram o jeito 

surdo de ser e insistem em denominá-los “surdo-mudo”. 

O que a sociedade surda busca é o reconhecimento de sua condição 

linguística, ser aceito e respeitado como ser social que utiliza a Língua de Sinais 

para a comunicação e as representações visuais para a interação com o mundo, 

sendo que tais características são evidenciadas em suas identidades surdas, pois 

“Ser Surdo” é ser diferente e não deficiente! Assumir-se sujeito usuário de uma 

língua não padrão que muitas vezes é sufocada e ameaçada. 
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