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Não há uma palavra que seja a primeira ou a última, e 

não há limites para o contexto dialógico (este se perde 

num passado ilimitado e num futuro ilimitado) 

(BAKHTIN, 1997, p. 413).  

 

 Considerando que o objetivo de minha pesquisa é estudar a temática da surdez e 

como esta é expressa nos discursos de jornais do sul do Brasil de 1990 a 2010, seguem 

algumas contribuições através da perspectiva Sócio-Histórica. 

 

A LINGUAGEM E A PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA 

 

 O enfoque sócio-histórico é uma perspectiva que possibilita trabalhar com a 

concepção de sujeitos históricos, datados, concretos e marcados por uma cultura. Estes 

indivíduos desenvolvem idéias e constroem consciência ao interagir com a realidade 

social, sendo nela produzidos e reproduzidos. O enfoque sócio-histórico pode, então, 

alicerçar os estudos em torno da compreensão de questões que permeiam a linguagem e 

sua interação social, no caso desta pesquisa, o discurso da mídia jornalística impressa. 

 Vygotsky e Bakhtin, autores de abordagem sócio-histórica, serão tomados como 

base para, neste texto, desenvolver uma reflexão sobre a linguagem, a mídia jornalística 

impressa e a surdez. Ambos os autores viveram na antiga União Soviética, no começo 

do século XX, e desenvolveram teorias a respeito da linguagem. 

 A linguagem, segundo a perspectiva sócio-histórica, não é apenas um código, 

um instrumento de comunicação ou representação. Tudo, no homem, existe devido a 

linguagem. Ela é, antes de tudo, social e constitutiva do sujeito. Uma entidade viva, que 

se transforma e se perpetua através das ações humanas. 

 Inicialmente, sua função é comunicar, expressar e compreender; organizando o 

pensamento e constituindo o sujeito. Como fundamento para o desenvolvimento da 
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mesma, a interação social é apresentada como um aspecto de suma importância, sendo 

através da linguagem que a interação social torna-se possível, e é através dela que o 

pensamento, e logo, o indivíduo, é constituído.  

 No diálogo com o outro, a linguagem é reproduzida, e nesta relação dialógica, 

significados são construídos. Para Vigotsky (2001, p.409), “o pensamento não se 

exprime na palavra, mas nela se realiza”. 

 Vygotsky observa que todo organismo é ativo e estabelece contínua interação 

com as condições sociais. A linguagem, tida como tudo que envolve significação, 

permeia todas as suas ações, estando presente mesmo quando não há comunicação 

(GOLDFELD, 2002). 

 Na época em que Vygotsky (1896-1934) desenvolveu sua teoria, a Psicologia 

estava dividida entre aqueles que estudavam apenas a mente e aqueles que estudavam o 

comportamento observável. O autor parte para integrar os aspectos internos do sujeito 

com os aspectos externos e sociais. A partir daí, tem-se a visão de um ser humano 

socialmente constituído (FREITAS, 1996).  

 O aspecto social da linguagem também é trabalhado por Mikhail Bakhtin, 

pesquisador russo exilado na segunda Guerra Mundial. Durante os anos de 1919 e 1929, 

Bakhtin reunia-se com um grupo formado por pensadores, como Voloshinov e 

Medvedev. Segundo Faraco (2003), o interesse dos membros não era o estudo do 

diálogo. Este grupo ficou conhecido como O círculo de Bakhtin (FARACO, 2003). 

 Em oposição a Saussure, o autor escreve que a fala e a língua não podem ser 

pensadas separadamente; estão intimamente ligadas. Saussure (1857-1913) foi um 

teórico estruturalista que trouxe uma grande mudança nos estudos da linguagem. O 

autor diferencia a língua, da linguagem e da fala. A língua é concebida como um 

sistema, e pode ser estudada em um determinado tempo/período (sincronia), e ao longo 

do tempo (diacronia). 

 Para Bakhtin (1981), sempre que se pensa em linguagem, tem que se pensar em 

um meio social organizado. O autor identifica o papel social da linguagem. Freitas 

(1997) escreve que Bakhtin percebe o sujeito constituído de relações sócio-históricas:  

 

Contrárias às dicotomias presentes nas concepções de linguagem e de 

psicologia de seu tempo por oscilarem entre os pólos subjetivo e objetivo, 

Bakhtin arquitetou suas teorias em um entrelaçamento entre sujeito e objeto, 



propondo uma síntese dialética imersa na cultura e na história (FREITAS, 

1997, p. 316). 

 

 Nesta base complexa das interações lingüísticas, dos discursos, constrói-se a 

alteridade. A presença do outro, do social, na construção e delimitação do mundo 

interior, até mesmo da personalidade, torna-se claramente presente. Neste contexto, os 

diversos discursos e vozes assumem destaque. Este será o tema do nosso próximo 

capítulo. 

 

GÊNEROS TEXTUAIS - O DISCURSO JORNALÍSTICO 

 

“Não há nada morto de maneira absoluta. Todo sentido festejará um dia seu 

renascimento. O problema da grande temporalidade” (BAKHTIN, 1997, p. 

414).  

 

 Comunicação, etimologicamente, significa troca, diálogo, tornar comum. Vai 

além de uma transmissão unilateral de informações. Guareschi (1991) destaca o aspecto 

do poder na comunicação, que transforma e constrói a realidade, detendo o controle 

sobre a existência das coisas, “sobre a difusão das idéias, sobre a criação da opinião 

pública” (p.15). Sendo assim, é o mais forte dos poderes sociais (GUARESCHI, 1991). 

A comunicação é a condição de possibilidade da interação social. Pode-se pensar 

que, nos dias de hoje, uma situação existe ou deixa de existir à medida que é 

comunicada; veiculada. Guareschi (1991) explica que "é por isso que a comunicação é 

duplamente poderosa: tanto porque pode criar realidades, como porque pode deixar que 

existam pelo fato de serem silenciadas" (p.14). 

Comunicar é o ato de interagir através do fluxo de informações entre sujeitos. 

Essa relação forma uma espécie de teia complexa, composta tanto de elementos visíveis 

quanto invisíveis. É o encontro de universos de sujeitos, universos subjetivos. A 

comunicação exprime um tipo de relação, uma relação entre consciências (MARTINO, 

2003). 

 Em nossa sociedade, o jornal é um importante veículo de comunicação. 

Veiculado, na sua maioria, diariamente, ele transmite notícias e atualidades sociais. A 

partir da sócio-histórica, pode-se dizer que a linguagem utilizada nos jornais é repleta de 



significados, repleta de palavras que não são apenas do autor do texto, e sim sociais e 

construídas historicamente. De acordo com Discini (2004, p.154), 

 

não é só de informar, portanto que vive o jornal. Vive de crer e de fazer-crer; 

de saber e de fazer-saber; de fazer e de fazer-fazer. Vive também de ser e 

fazer-ser; tudo sobre modalizado pelo parecer ou não parecer, no referido 

jogo da verdade, compartilhado, de maneira cúmplice pelo leitor. 

 

 O discurso, mesmo sendo influenciado e influenciando novos discursos, é único. 

São discursos com valores e significados arraigados na cultura e história, que, ao 

tomarem posição frente a alguma situação, tornam-se atos responsivos, uma posição 

axiológica. (FARACO, 2003). 

 O leitor do jornal, do discurso, não é um ser passivo. O enunciado é 

compreendido a partir do contexto social e, neste contexto, novos discursos serão 

gerados. Em uma visão dialógica da linguagem, tem-se, então, uma das principais 

características de um enunciado: a atitude responsiva. 

 Temos então que “não é apenas a informação que é comunicada: são dois seres 

que se comunicam” (MORIN, 2002, p.229); “nossas palavras são sempre em parte dos 

demais” (BAKHTIN apud PONZIO, 2008, p.23), e concebidas como um produto 

ideológico e histórico. Para Faraco (2003, p.46): 

 

Ideologia é o nome que o Círculo costuma dar, então, para o universo que 

engloba a arte, a ciência, a filosofia, o direito, a religião, a política, ou seja, 

todas as manifestações superestruturais (para usar uma certa terminologia 

marxista). 

 

A enunciação é a troca entre duas pessoas que vivem em sociedade. Para 

Bakhtin (1881), o real objeto da lingüística é o enunciado. Este, pode ser compreendido 

como um produto da interação social, “e mesmo que não haja um interlocutor real, este 

pode ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o 

locutor” (BAKHTIN, 1981, p. 83). É este meio social, que engloba o sujeito, organiza a 

enunciação, a expressão: 

 

A enunciação enquanto tal é um puro produto da interação social, quer se 

trate de um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo contexto 



mais amplo que constitui o conjunto das condições de vida de uma 

determinada comunidade lingüística (BAKHTIN, 1881, p. 90). 

 

 Para Bakhtin, a palavra sempre está carregada de valores sociais. Não há 

neutralidade na linguagem. Todo o enunciado, ou discurso, elabora-se em função do 

outro, sendo a compreensão um processo ativo: 

 

Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada 

esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 

1997, p. 279). 

 

 Ao desenvolver sua teoria dobre os gêneros discursivos, o autor observa a 

grande diversidade que existe, categorizando-os por sua estabilidade e variabilidade. 

Bakhtin (1997), então define os gêneros do discurso como "tipos relativamente estáveis 

de enunciados” (p.279). São de variedade infinita e sempre elaborados a partir da 

língua. 

 O discurso é sempre moldado pelo gênero em uso, até mesmo na forma 

coloquial. É na prática que novos gêneros surgem, tendo como base um gênero já 

existente. Podem ser diferenciados através da linguagem, meios e finalidade. 

 Bakhtin (1997) diferencia os gêneros discursivos em dois grupos: gêneros 

primários e gêneros secundários. Os gêneros primários são simples. São discursos que 

surgem na comunicação coloquial, como um bate-papo, um bilhete, uma música, uma 

piada, textos jornalísticos. Os gêneros secundários são mais complexos, como textos 

científicos, artísticos, sócio-políticos, o romance, o teatro, o discurso ideológico. Este 

gênero é usado em comunicações que ocorrem em uma cultura mais complexa. 

No gênero jornalístico, a mídia afeta a opinião e percepção pública da realidade 

social, inclusive sobre a inclusão e a deficiência. Conhecimentos e informações 

compõem as linhas dos discursos que nomeiam e narram a surdez ao longo dos tempos. 

Na mídia escrita, no caso desta pesquisa nos jornais, a temática da surdez permeia suas 

publicações. Este dito detém o poder de formar opiniões sobre o que escreve ou 

apresenta (FISCHER, 1997). 

Ao analisar as representações sobre a surdez na mídia impressa, Thoma (1998) 

ressalta a importância de problematizarmos as verdades naturalmente produzidas nos 

discursos sobre os surdos. Ao longo da história, a mídia constituiu-se como uma 



poderosa ferramenta de comunicação. Composta por diversificadas práticas e ações de 

indivíduos, que embasam seu discurso, ela influi na construção de pensamentos sociais. 

Emergindo de visões particulares, de modos de agir e de pensar sobre o mundo, constrói 

significados, valores e crenças (HALL, 1997). 

 

A SURDEZ 

 

Ao pensarmos na utilização das línguas como ferramenta para a comunicação, as 

línguas orais são percebidas, do ponto de vista histórico, como avanço na constituição 

da linguagem. "No início do desenvolvimento da espécie humana, a comunicação era 

feita através de gestos; com a evolução da espécie humana, o sistema fonador passou a 

ser utilizado na comunicação entre as pessoas" (LURIA, 1986, p. 94). 

Segundo o artigo 13 da Constituição da República Federativa do Brasil (1988), a 

língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil. Em 24 de abril de 2002, a Lei n. 10.436 

oficializa da Língua Brasileira de Sinais. A diferença básica entre a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) e as demais línguas está no modo utilizado para comunicar. A Libras é 

uma língua de comunicação visual gestual, e não auditiva. As línguas orais são 

majoritárias em grande parte das comunidades; são tidas como base para diversas 

práticas e interações sociais. As línguas viso gestuais, como a língua de sinais, estão à 

margem.  

Ao pensarmos na temática da surdez e na sua construção histórico-social, o 

surdo foi considerado historicamente um indivíduo portador de uma deficiência não 

apenas sensorial, mas também intelectual e emocional. Skliar (1998) escreve sobre duas 

visões existentes ao se abordar a temática da surdez: a visão sócio-antropológica e a 

visão médico-clínica. No posicionamento médico-clínico a surdez é sinônimo de 

deficiência. A ênfase recai sobre a patologia e sobre a necessidade de intervenção 

clínica. Segundo Skliar (1998), os sujeitos surdos são posicionados em desvantagem, se 

comparados à maioria da população ouvinte. Na visão sócio-antropológica, a base das 

reflexões sobre o conceito de surdez é a identidade cultural e lingüística da comunidade 

surda (WRIGLEY, 1996; apud SÁ, 2002). Nessa visão, o surdo tem um déficit de 

audição que o impede de adquirir, naturalmente, a língua oral-auditiva usada pela 

comunidade majoritária. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed


A autora surda Perlin (2006) apresenta alguns dos elementos da cultura surda: 

identidade surda, diferença, língua de sinais e poder. As identidades surdas apresentam-

se multifacetadas e em constante mudança. Para Perlin (2006), não é possível encontrar 

uma “identidade mestra, um foco” (p.135). O surdo passa a ser surdo através da 

experiência visual. Sua identidade é construída nesta diferença, sendo que, 

diferentemente dos sujeitos ouvintes, suas estratégias cognitivas e de manifestações 

comportamentais e culturais são assentadas no campo visual. 

Um dos marcos importantes da história da surdez é a fundação da Feneis – 

Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos- em 1987 (FENEIS, 2010). 

Iniciou-se uma divulgação sistemática da Libras e da surdez nos anos seguintes. A partir 

da década de 90, consequentemente, cresceram muito as pesquisas nestas áreas; o 

movimento surdo começou a se organizar de maneira mais efetiva. A oficialização da 

Língua Brasileira de Sinais, em 2002, abriu caminhos e permitiu que a Libras ganhasse 

novos espaços sociais, inclusive na mídia. Em 22 de dezembro de 2005, o atual 

presidente assinou o Decreto nº 5.626, que regulamentou a Lei nº 10.436 e dispôs sobre 

a Língua Brasileira de Sinais. 

 Trazendo essa reflexão para a perspectiva de autores da sócio-histórica, 

Vygotsky, em 1925, iniciou seus escritos sobre a temática da surdez. Inicialmente, o 

autor apresentava a fala como a única forma de desenvolver o surdo: 

 

Ensinar o surdo a falar significa não só brindar-lhe com a possibilidade de 

comunicar com as pessoas, como desenvolver nele a consciência, o 

pensamento, a auto-consciência. Este é o retorno do surdo ao seu estado 

humano” (VYGOTSKY, 1989, p. 66). 

 

 Para o autor, deveria-se criar, na criança surda, a necessidade de linguagem. 

Dessa forma, a mímica, palavra usada por ele para língua de sinais, tornaria-se 

desinteressante e sem utilidade. Para ele, a oralidade era superior a utilização de gestos 

para se comunicar: “A mímica permite dar só as indicações materiais mais aproximadas 

e concretas” (1989, p.67). 

 Há uma mudança no pensamento de Vygotsky, em 1930, a respeito da surdez e 

da língua de sinais. O autor passa a perceber a importância desta no processo 

educacional dos surdos. 

 



A mímica é uma língua verdadeira em toda a riqueza de sua importância 

funcional e a pronúncia oral das palavras formadas artificialmente está 

desprovida de toda sua riqueza vital e é só uma cópia sem vida da linguagem 

viva (1989, p.190). 

 

 Todavia, apesar do autor dar bastante relevância a língua de sinais, a considera 

primitiva. O autor não considera que a educação de uma criança surda possa ser 

realizada tendo como língua principal a língua de sinais. Esta, é uma ferramenta auxiliar 

no processo educacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É também pela percepção do outro que os sujeitos vêem-se como parte do 

mundo. O discurso sobre a surdez é constituinte de muitos outros discursos, de outros 

sujeitos, surdos ou não. O discurso jornalístico sobre a surdez interage e dialoga com os 

mais diversos gêneros discursivos, construindo uma rede que simboliza a surdez; o 

surdo. 

Frente a estas colocações, como estaria sendo construído o conceito de surdez na 

sociedade? Espera-se que a pesquisa, que está sendo desenvolvida, possa resgatar a 

história da construção midiática de um conceito que influencia a concepção da surdez 

de toda uma sociedade. 
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