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INTRODUÇÃO 

    Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz  

    humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca , ela fala 

    pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. Porque  

    todos, todos temos algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma  

    palavra que merece ser celebrada ou perdoada pelos demais.  

Eduardo Galeano 

  

O presente artigo é um recorte do trabalho de conclusão de curso que se iniciou 

em um projeto desenvolvido com o PIBID (Programa Institucional de Iniciação à 

Docência) do curso de Pedagogia da Universidade Federal de São João del Rei, Minas 

Gerais. Para a realização do projeto PIBID 2011/2013 foi selecionada uma escola da 

rede pública estadual, tida como referência na questão da inclusão, na cidade de São 

João del Rei,  cujo tema é "Alfabetização: leitura e escrita em turmas inclusivas". A 

partir das atividades aplicadas na escola nos anos iniciais do ensino fundamental, tive a 

oportunidade de conhecer e compreender vários tipos de deficiência, sendo que, dentre 

elas, a surdez despertou-me maior interesse. Assim, me propus a pesquisar a trajetória 

de vida e inclusão de uma ex-aluna (surda) e atual professora de LIBRAS - Língua 

Brasileira de Sinais, tanto na escola básica quanto no ensino superior (UFSJ). O 

desenvolvimento da pesquisa será realizado por meio da análise de narrativas escritas e 

das memórias que essas narrativas trarão, pois de acordo com Benjamin, a arte do 

narrador é também a arte de contar, sem a preocupação de ter que explicar tudo; a 

arte de reservar aos acontecimentos sua força secreta, de não encerrá-los numa única 

versão (BENJAMIN, 1987). O trabalho tem como objetivo compreender a história de 

vida, buscando os sentidos construídos pela deficiente auditiva durante sua trajetória 

acadêmica e a sua inclusão na rede de ensino regular. Assim, é com base na voz, na 

palavra e nos sentidos construídos por alguém que não se expressa oralmente, não por 

lhe faltar o som da voz, mas por não ter acesso a esse som, devido à surdez, que me 

proponho a dialogar com Bakhtin, trazendo desse autor os conceitos de voz, palavra e 

sentido.  
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 PALAVRA, VOZ E SENTIDO EM BAKHTIN 

 

 A palavra está sempre em interação com a realidade 

viva. Trata-se de afirmar que é por meio dela que a 

comunicação se estabelece (BAKHTIN, 2009, p. 117). 

 

 Para Bakhtin a oralidade (voz) não se separa da escrita, pois segundo ele as duas 

coisas se completam na produção de sentidos. Assim, a voz tem conotações 

responsáveis e subjetivas, ou seja, ao expressarmos nossa voz incutimos nela à 

individualidade e ao mesmo tempo a responsabilidade, que com certeza influenciarão no 

coletivo. Dessa forma, antes de expressarmos nosso pensamento oralmente, nossa 

consciência individual busca num ato responsável, as palavras que podemos ou não 

expressar através da voz. No caso do surdo a voz não é sonora, mas de acordo com 

Galeano (citado por FREITAS, p.75, 1998) a importância da voz humana não se 

encerra na oralidade, ou seja, a voz humana pode ser expressa de muitas formas que 

não apenas a oral/sonora. Portanto, para alguém que não ouve, e por essa razão muitos 

surdos não falam, há inúmeras possibilidades de expressar essa voz. Voz que se 

movimenta na consciência, que dialoga o tempo todo independente da oralidade, pois o 

surdo se comunica por meio de expressões e gestos, que muitas vezes falam muito mais 

que palavras.  

De acordo com Bakhtin (2009, p. 38) a palavra é um signo social, um 

instrumento de consciência, que acompanha e comenta o ato ideológico não podendo 

suplantar o signo ideológico. Sendo um fenômeno ideológico por excelência é o modo 

mais puro e sensível da relação social (BAKHTIN, 2009, p. 36). A palavra de acordo 

com o contexto se torna signo puro e neutro, e é essa relação da transformação da 

palavra em signo que ocorre na comunicação/interação verbal do surdo com o mundo, 

que dá novos sentidos às palavras. Muitas dessas palavras  deixam de ser apenas 

dicionarizadas para assumirem sentidos diferentes na vida do surdo. Palavras essas que 

nem sempre significam o que verdadeiramente se quer dizer, que podem ser verdades 

ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, 

etc.(BAKHTIN , 2009, p. 98-99), pois na maioria das vezes as palavras são pensadas de 

acordo com o que o "outro" quer ouvir e não com o que realmente queremos dizer. E de 

acordo com Bakhtin, o sujeito assume sua significação a partir das relações 

estabelecidas com os outros. O seu pensamento revela a importância relacional 



dinâmica para a compreensão dos sujeitos (apud LOPES,1998, p. 24). Essa relação 

envolve a linguagem (gestos, expressões e sinais). Linguagem flexível e mutável do 

ponto de vista do locutor e que muitas vezes não faz sentido para o surdo, pois ele 

pertence a outra comunidade. 

  

EDUCAÇÃO, LINGUAGEM, ÉTICA E INCLUSÃO 

[...] levando em conta a natureza dialógica da palavra, 

é possível dizer que, do ponto de vista bakhtiniano, 

palavra é indissociável do discurso; palavra é discurso. 

Mas palavra também é história, é ideologia, é luta 

social, já que ela é a síntese das práticas discursivas 

historicamente construídas (CEREJA apud LIMA, 

2005). 
 

 Tendo a palavra como instrumento de luta social, abordaremos a questão da 

inclusão do surdo e das dificuldades e preconceitos enfrentados por esse sujeito para 

que essa inclusão se efetive e não seja ainda mais excludente. Compreender a linguagem 

da cultura surda é primordial para que haja uma comunicação ética que respeite a 

diversidade e a diferença, principalmente, quando se trata de Educação e Ética. 

  A educação para surdos no ensino regular a meu ver, deve/precisa ser pautada 

nesses três eixos fundamentais: linguagem, educação e ética. Dessa forma, pensar no 

outro (surdo) e na forma de como esse outro constrói sentidos de acordo com seu 

entendimento das "palavras" que lhe são ditas/escritas, se faz um princípio ético, que 

deve ser respeitado em qualquer situação, seja na escola regular, seja na escola para 

surdos, seja na vida. Se o sujeito assume sua significação nas relações que estabelece 

com o outro (BAKHTIN apud LOPES, 1998, p. 24), penso que tais relações precisam 

ser benéficas para esse sujeito. Isto é, pensar a forma de se relacionar com o outro, nesse 

caso o surdo, ou com alguém que tenha qualquer deficiência ou não, deve ser refletido 

por nós educadores e por todos que "pensam" a Educação.  

 A linguagem do surdo para nós é muitas vezes desconhecida, pois o surdo se 

comunica pela linguagem visual que é própria dessa comunidade, mas da mesma forma, 

a linguagem utilizada por nós é para eles uma incógnita. Então para que haja uma 

interação verbal é preciso que as palavras (visuais) tenham significados e façam 

sentido, o que muitas vezes depende de uma busca pelo conhecimento sobre a 

linguagem utilizada pelo surdo, que envolve não só o professor, mas a instituição 

escola, e também todo o sistema educacional. Segundo Bakhtin, a palavra é ponte 

lançada entre mim e os outros (2009, p. 117), assim, a palavra interage em uma 



realidade viva, mas para que essa ponte funcione em mão dupla é necessário que haja 

uma interação, um território comum entre locutor e interlocutor. Dessa forma,  acredito 

que a escola deva buscar uma estruturação  para receber o surdo, possibilitando o fluxo 

nessa ponte, isto é, a comunicação entre surdos e ouvintes. Só assim, haverá de fato uma 

inclusão ética, que possibilite que a linguagem contribua de fato para a educação do 

surdo. No entanto, é preciso pensar na voz desse sujeito que não fala oralmente e 

também nos sentidos que ele constrói em relação a essas palavras, pois a palavra tem 

sentidos diferentes em diferentes contextos e situações, já que segundo Bakhtin (2009, 

p.37) a palavra não é um signo neutro.  Assim, as relações dialógicas são possibilitadas 

pelas vozes, que são a manifestação de consciências que dialogam com diferentes visões 

de mundo. O sentido da voz em Bakhtin é mais de ordem metafórica, porque não se 

trata da emissão sonora da voz, mas da maneira semântico-social depositada na palavra 

(DAHLET, p. 264). O que para o surdo é mais importante do que o som, já que ele ouve 

muito pouco ou nada. Assim, a relação dialógica (voz) para o surdo se manifesta através 

dos gestos e das expressões faciais - linguagem visual - que dizem mais que qualquer 

som, produzindo assim, diferentes sentidos.  

 A educação é tão importante para o surdo quanto para qualquer cidadão, e 

segundo Mantoan (2003), o discurso hoje é de que todos estejam na escola regular, 

todos: pobres, loucos, deficientes, minorias étnicas, todos. Contudo, vale ressaltar que é 

preciso que haja uma estrutura para que a linguagem possibilite a comunicação, e a 

comunicação utilize as palavras e que essas palavras sejam carregadas de significados 

para que possam auxiliar na construção de sentidos.   E não se utilize apenas uma "falsa 

linguagem", que possibilite uma "meia comunicação" e uma "construção de sentidos 

incompletos ou insignificantes".  

 

CONSIDERAÇÕES PESSOAIS 

 A inclusão é um tema atual e complexo em se tratando de qualquer tipo de 

deficiência ou síndrome, mas quando se trata de incluir surdos, penso que seja mais 

complexo. Assim, durante a construção desse trabalho muitos questionamentos 

surgiram e quero dividi-los com os leitores que se tornarão co-autores juntamente 

comigo. E quiçá possamos pensar em possíveis soluções para tantas questões.  

 Pensar a educação e a linguagem para surdos de forma ética é possibilitar que 

esse sujeito exerça seus direitos e deveres, de forma digna e independente, utilizando a 

palavra como forma de luta social, como signo que expresse sentidos e não apenas 



como significados dicionarizados. É tratá-los com respeito e dar a eles o que lhes é 

direito e não favor. Infelizmente o que vemos hoje não é bem isso, pois os surdos são 

tratados como estrangeiros que não falam a mesma língua que falamos, e, portanto 

ficam à mercê do pouco ou nada que a Educação lhes oferece. São muitas vezes 

maltratados e ofendidos com palavras que não fazem sentido para eles, que não 

significam nada, ou deixados em um canto da sala, onde o intérprete (quando há um 

intérprete) faz às vezes do professor que não busca o conhecimento necessário para 

atender as necessidades desse aluno. Ou seja, todos devem estar na escola, mas e a 

estrutura para que todos sejam tratados com dignidade e respeito onde está? Houve uma 

preocupação por parte das pessoas que disseram que todos devem estar no ensino 

regular em relação à linguagem, à educação e à ética? Foi pensado por alguém como 

seria a interação verbal, ou a construção de sentidos em relação às palavras presentes 

nessa comunicação? Em relação ao outro, deu- se oportunidade para que sua voz fosse 

ouvida de alguma forma? Pois como citamos no início desse texto, a oralidade não é a 

única forma de "falar", e a voz humana pode ser ouvida de muitas maneiras. Então por 

que não dar voz ao sujeito que tem maior interesse em sua educação para que expresse 

seus desejos e expectativas em relação a essa obrigatoriedade de estar em uma escola, 

na qual a linguagem utilizada para a Educação não se adéqua ao sistema de linguagem e 

de interação verbal que ele conhece? É ético obrigar um surdo a estar em uma escola 

que não lhe ofereça estrutura para que ele se sinta tão bem, como quando está com seus 

pares? Mais uma vez voltamos ao discurso, que é lindo e romântico, mas que na prática 

se torna doloroso, preconceituoso e difícil para todos. Tanto alunos quanto professores 

sofrem pela falta de ética, de linguagem e de educação, que nossos "pensadores 

educacionais" não têm e muitas vezes querem cobrar. É a falsa generosidade dos 

opressores sobre os oprimidos, como já dizia Paulo Freire (2005, p. 33).  

 Como um educador que não conhece a LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais - 

vai estabelecer uma interação verbal na qual as palavras façam sentido para o surdo? E 

de que forma o surdo vai se relacionar e se constituir como sujeito que revela por meio 

de seu pensamento a importância das relações dialógicas para a compreensão das 

palavras e dos sentidos por elas produzidos, se não houver uma comunicação entre eles? 

Que possamos refletir sobre estas e muitas outras questões relacionadas à linguagem, 

educação,ética e inclusão, não apenas em relação ao surdo, mas a todos os cidadãos que 

têm direitos garantidos por lei, e que são cumpridores de seus deveres, impostos por 

essa mesma lei. Caminhamos alguns passos, mas a estrada é longa, com muitos 



obstáculos a se transpor, mas não podemos desistir, pois a voz humana se expressa de 

muitas formas.   
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