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RESUMO 

 A presente pesquisa versa sobre a afetividade no estudo das condições de 

acessibilidade de alunos surdos em ambiente acadêmico. Esta investigação se situa 

no paradigma emergente da Ciência, o que significa dizer que sua pretensão é de 

produzir um saber comprometido com o claro intuito de potencializar transformações 

sociais. As perguntas que deram partida a este estudo foram: O que torna a 

universidade um ambiente acessível para o aluno surdo? As políticas de inclusão 

são suficientes para tornar a universidade acessível? O lugar é uma dimensão 

importante na dialética exclusão-inclusão das pessoas surdas? Qual a relação 

existente entre a Afetividade e a Acessibilidade? Para responder esses 

questionamentos, temos como objetivo geral investigar a relação Afetividade (por 

meio da Estima de Lugar; BOMFIM) e Acessibilidade. O método utilizado nesta 

jornada foi o Instrumento Gerador dos Mapas Afetivos (IGMA) e a Observação 

Participante. Os dados apreendidos da realidade foram analisados por meio da 

Análise Temática de Conteúdo de Laurence Bardin em conjunto com as 

contribuições teóricas de Espinosa, Vygotsky e Sawaia. O IGMA foi aplicado em 

alunos surdos do campus do Benfica da Universidade Federal do Ceará em um 

período de oito (8) meses de convívio do pesquisador com a comunidade surda 

acadêmica. Ao término, concluímos que para a promoção do bem-estar psicossocial 

dos discentes surdos a demanda de reconhecimento de sua cultura e identidade é 

tão necessária quanto a materialização das políticas assertivas; que o indicador 

afetivo contraste possibilita que as paixões tristes e alegrias passivas na 

universidade se transformem em afeto-ação dando mais clareza aos surdos nas 

escolhas de bons encontros, o que baseado em Sawaia, chamo de ética da 

acessibilidade. 

Palavras-chave: Afetividade; Acessibilidade; Ambiente Universitário 



 
 

ABSTRACT 

 

This research deals with the affectivity in the study of accessibility conditions the deaf 

students face in academic environment. This research goes towards the emerging 

paradigm of science, which means that its intention is to produce a knowledge clearly 

committed to the objective of enhancing social transformation. The questions that 

started up this study were: What makes the university an accessible environment to 

the deaf student? Are the inclusion policies sufficient to make the university an 

accessible place? Is the place an important dimension in the exclusion-inclusion 

dialectic of deaf people? What is the relationship between Affectivity an Accessibility? 

To answer these questions, our general objective is to investigate the relation 

Affection (considering BOMFIM’s Place Esteem) and Accessibility. The method used 

in this journey was the Affective Maps Generator Instrument (IGMA) and the 

Participant Observation. The data seized from reality were analyzed using the 

Thematic Content Analysis of Laurence Bardin in conjunction with the theoretical 

contributions of Espinosa, Vygotsky and Sawaia. The IGMA was applied on deaf 

students of Benfica campus from Ceará’s Federal University in a period of eight (8) 

months in which the researcher kept close contact with the deaf community. At the 

end, we concluded that, in order to promote psychosocial well-being of deaf students, 

the recognition demand of their culture and identity is as necessary as the 

materialization of assertive policies and that the affective indicator contrast enables 

sad passions and passive joys in university to turn into affection action giving more 

clarity to the deaf in the choices of good encounters, which is what, based on Sawaia, 

I call the ethics of accessibility. 

 

Keywords: Affectivity; Accessibility; Academic environment 
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1 UMA INTRODUÇÃO OU NOTAS SOBRE UM (BOM) ENCONTRO INESPERADO 
 

A abertura desta seção remete à noção de encontro que me é 

especialmente provocadora, em dois sentidos, para ser mais preciso. Considero 

inevitável explicitar a sua pertinência a esta dissertação e as repercussões que se 

sucederam à minha vida pessoal, acadêmica e profissional ao mesmo tempo e 

transversalmente. 

Primeiramente me compele adiantar que o filósofo francês Gilles Deleuze 

(1925-1995) considerando o pensamento de Baruch de Espinosa (1632- 1677) nos 

explicou que existe o bom e o mau encontro. No primeiro caso e exclusivamente a 

este por ora, Deleuze (2002, p.34) nos esclarece que o bom encontro acontece “[...] 

quando encontramos um corpo que convém à nossa natureza e cuja relação se 

compõe com a nossa, diríamos que sua potência se adiciona a nossa [...]”. 

Sem adentrar ainda nas explanações teóricas, o que gostaria de sublinhar 

foi o meu primeiro (bom) encontro com os surdos, como este acontecimento me 

tornaria em um brevíssimo futuro, membro da Comunidade Surda1 de Mossoró-RN 

e como neste convívio surgem os questionamentos que me lançaram neste 

empreendimento exploratório.  

Em segundo lugar, o encontro é uma prática corriqueira da Comunidade 

Surda. De modo que, quando viajamos para outras cidades e que, por acaso, nos 

encontramos com outro sinalizante2, a primeira pergunta que nos motiva a interpelá-

lo é justamente onde os surdos daquela localidade se encontram. 

Portanto, foi nos sem-número de encontros com os surdos, que fui pouco 

a pouco decifrando os sonhos, os medos, as situações opressoras e discriminatórias, 

as suas resistências e lutas, sua cultura, que se codificavam através de suas mãos, 

que outrora se me apresentavam como um mistério e que na experiência eles 

partilhavam comigo. 

Lembro-me de uma conversa descontraída com um rapaz surdo que me 

contava com indignação e orgulho sua experiência como primeiro surdo a ingressar 

em uma Instituição Superior de Educação da cidade de Mossoró. Este diálogo 

despretensioso me descortinou um mundo que eu suponha conhecer e a partir de 
                                                 
1 A Comunidade Surda é composta por surdos, familiares dos surdos, intérpretes de Libras e ouvintes 
que se organizam em prol da divulgação e do fortalecimento das línguas de sinais e dos direitos das 
pessoas surdas. 
2 Falante de Língua de Sinais. 
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então, pude experimentar, não na condição de oprimido, mas na experiência da 

alteridade as nuances excludentes e cruéis de viver em uma sociedade inacessível.  

Na ocasião, ele me relatava suas expectativas, seus medos, seus sonhos, 

suas dificuldades, suas alegrias, que experimentava no ambiente acadêmico e o 

quão ele se sentia excluído em diversas situações cotidianamente, mas uma em 

especial me saltou aos olhos, não pela sua gravidade ou qualquer outra coisa, mas 

pelo fato de ter me dado conta das inúmeras situações opressoras que estão 

naturalizadas. Ele me dizia que se sentia mal ao tomar consciência da hora do 

intervalo somente quando via seus colegas saírem em procissão da sala e que ele 

gostaria que tivesse havido um aviso visual como uma lâmpada piscando 

freneticamente, por exemplo, para saber em tempo igual aos outros a informação da 

pausa. 

Esta queixa me fez indagar assim como Santos (2014, p.16): “Por que há 

tanto sofrimento humano injusto que não é considerado uma violação de direitos 

humanos? ” Por que a inexistência de livros transcritos em Braille ou softwares que 

permitam os alunos cegos terem acesso às mesmas obras que os alunos videntes 

não causam incômodo à comunidade acadêmica ao ponto de haver uma 

mobilização para efetivar a equidade entre os alunos como um todo? E tantas outras 

situações que proporcionam sensações desagradáveis como a do nosso exemplo no 

parágrafo anterior. Santos (2014, p.15) de forma contundente acrescenta: 

 
A grande maioria da população mundial não é sujeito de direitos humanos. 
É objeto de discursos de direitos humanos. Deve, pois, começar por 
perguntar-se se os direitos humanos servem eficazmente à luta dos 
excluídos, dos explorados e dos discriminados ou se, pelo contrário, a 
tornam mais difícil. Por outras palavras, será a hegemonia de que goza hoje 
o discurso dos direitos humanos o resultado de uma vitória histórica ou, pelo 
contrário, de uma derrota histórica?  
 
 

Estas afirmações e questionamentos dessencializam e desnaturalizam as 

violações que as pessoas com deficiência experimentam no espaço acadêmico no 

seu dia a dia. Deste modo, é premente pesquisas acadêmicas que potencializem 

políticas sociais e projetos que levem em consideração a dimensão psicológica na 

dialética exclusão- inclusão (SPOSATTI,2010), e esta dissertação tem a pretensão 

de trilhar por estes territórios  

O exemplo acima não tem o objetivo de ser niilista e cético em relação à 

acessibilidade, mas chamar a atenção também para aspectos pertinentes à cultura e 
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identidade surda, que devem ser levadas em consideração na projeção de espaços, 

pois há também a demanda de reconhecimento de sua diferença e da superação 

das diversas formas de colonização do outro ouvinte. (SKLIAR,2006) 

Este posicionamento de analisar a acessibilidade a partir da afetividade 

tem a nítida inclinação de vibrar com aqueles e aquelas que experimentam o 

sofrimento ético-político no seu cotidiano. E de qual afetividade me refiro? Da 

acepção inaugurada por Espinosa e definida por Sawaia (2013, p.100) como: 

  
(...) a tonalidade e a cor emocional que impregna a existência do ser 
humano e se apresenta como: 1) Sentimento: reações moderadas de prazer 
e desprazer, que não se refere a objetos específicos. 2) Emoção, fenômeno 
afetivo intenso, breve e centrado em fenômenos que interrompem o fluxo 
normal da conduta. 
 

Ainda de acordo com Sawaia, compreende-se o sofrimento ético-político 

(2013, p.104) como “O sofrimento é a dor mediada pelas injustiças sociais. É o 

sofrimento de estar submetido à fome e à opressão, e pode não ser sentido como 

dor por todos”. No caso de um aluno surdo, a título de exemplo, não ter o serviço do 

profissional tradutor/intérprete de Libras/Português para realização da mediação 

linguística de uma aula ministrada oralmente em língua portuguesa. 

Essa vibração, dita acima, significa que este estudo não reproduz a 

neutralidade da ciência positivista e coloca-se a serviço da transformação social 

buscando provocar o planejamento de ambientes que potencializem ação e 

eliminem as potências de padecimento dos grupos historicamente excluídos. 

Novamente segundo Sawaia (2013, p.112), entende-se como potência de ação e 

potência de padecimento o seguinte: 

 
Espinosa denominou-o de potência de ação e o contrapôs à potência de 
padecer. A filosofia política de Espinosa é ética e remete à humanidade. Ela 
fundamenta-se no conceito de potência (FERREIRA, 1997:502), entendido 
como o direito que cada indivíduo tem de ser, de se afirmar e de se expandir 
(ESPINOSA, 1988), cujo desenvolvimento é condição para se atingir a 
liberdade. O seu contrário, a potência de padecer (paixões tristes e alegrias 
passivas) gera a servidão, situação em que se colocam nas mãos do outro 
as ideias sobre as afecções do próprio corpo.  
 

Portanto, a potência de ação se refere ao fato de nosso corpo, ao 

encontrar outros corpos (pessoas, situações, etc.) aumentar o nosso conatus, que 

por seu turno, Chauí (1981, p.50) o define como “esforço para perseverar na 

existência, define nossa potência de agir e os obstáculos por ela enfrentados e que 
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podem reduzi-la à passividade. Será bom tudo quanto aumenta a potência de agir do 

conatus, e mau, tudo quando diminuí-la. ” E por sua vez, a potência de padecimento 

se refere à diminuição do nosso conatus. 

Com efeito, a vivência de sentir um ambiente como acessível ou não, está 

relacionando com os sentimentos e emoções, que inevitavelmente somos afetados 

pelo lugar. Portanto, para compreender o que torna um ambiente acessível ou não, é 

imprescindível acessar os afetos, que estão envolvidos na relação bidirecional 

pessoa-ambiente, o que Bomfim (2010, p. 218) denomina de Estima de Lugar. Sobre 

este conceito a autora o define como: “[...] uma forma específica de conhecimento, 

relativa ao aspecto de significado ambiental na dimensão de emoções e sentimentos 

sobre o ambiente construído”. 

No que se refere à acessibilidade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência a 

define como: 

 
Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, 
de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 
rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
(BRASIL,2015) 
 

Há aproximadamente quatro anos, aproximei-me da Comunidade Surda 

da cidade de Mossoró-RN e este contato provocou significativas mudanças em mim, 

inclusive na minha percepção, que se tornou mais aguçada para perceber espaços e 

atitudes em que tolhem, negligenciam e discriminam a diferença como também 

àqueles sensíveis às singularidades das pessoas. 

Portanto, acho oportuno explicitar brevemente a história que produziu o 

questionamento que adquiriu o estatuto de questão de pesquisa acadêmica. Em 

Mossoró, existem duas universidades públicas na qual chamarei a primeira de X e a 

outra de Y. 

Notei que os alunos surdos se interessavam sobremaneira pela 

universidade X e uma minoria pela Y, fato que me chamou atenção. Informalmente, 

levantei algumas hipóteses para compreender este fenômeno. 

Percebi que, ambas tinham uma política de acessibilidade em que 

ofereciam equipamentos e profissionais, como departamento específico e intérpretes 
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de LIBRAS, que supostamente proporcionariam a inclusão imprescindível para a 

inserção e permanência do aluno surdo na vida universitária. 

Portanto, alguns questionamentos intercorreram este período de convívio 

com a Comunidade Surda, tais como: O que torna um ambiente promotor de 

acessibilidade para o surdo? Será aquele que respeita as políticas assertivas para a 

inclusão do aluno surdo? Ou há algo de outra ordem que não é necessariamente 

exterior ao sujeito? 

A questão da acessibilidade tem se tornado frequente na agenda de 

gestores do poder público e privado, como também, nos meios midiáticos. Esta 

presença é um resultado de um processo de luta que teve início no final da década 

de 1970 quando as pessoas com deficiência começaram a expor, enquanto 

organização política, a situação de exclusão e opressão secular em que estavam 

submetidas e reivindicar seu direito de existir em sua singularidade. (BRASIL, 2010) 

Desde então, já se transcorreram mais de quatro décadas e apesar dos 

inegáveis avanços, eles se tornam ínfimos quando um cadeirante necessita ir à 

padaria ou um surdo assistir a um filme nacional em cartaz nos cinemas3. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no 

senso demográfico de 2010 há em nosso país por volta de 45,6 milhões de pessoas 

com algum tipo de deficiência, sendo que o Ceará é o estado com maior índice de 

pessoas surdas no Brasil. No caso da população do nosso estudo, segundo o 

supracitado senso no Ceará há 526.838 pessoas surdas. 

A relevância da nossa pesquisa não se justifica somente por contemplar 

uma temática incipiente em pesquisas acadêmicas ou por haver um número 

expressivo de pessoas surdas no Brasil. Acredito necessitar de algo para além de 

números e estatísticas na defesa de explicitar a pertinência de uma investigação 

científica. E a isto quero me referir à implicação do pesquisador em um projeto que 

seus apontamentos possibilitem transformações sociais. 

O número de pessoas surdas que ingressam no Ensino Superior tem 

aumentado consideravelmente nos últimos 20 anos. Essa realidade é consequência 

dos avanços sócio-políticos da Comunidade Surda ao longo de décadas, como a lei 

nº 10.436 de 24 de abril de 2002, que reconheceu a Língua de Sinais como meio 

                                                 
3 Até o presente momento, os filmes nacionais brasileiros em suas estreias nos cinemas no território 
do Brasil não são legendados em língua portuguesa. 
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legítimo de expressão e comunicação da pessoa surda atribuindo o status de 

segunda língua oficial do Brasil. 

Ao passo que, as pessoas surdas vão se inserindo nas universidades, 

elas vão, por meio das suas experiências com a academia, não só do ponto de vista 

físico, mas também social, mostrando que esses espaços precisam ser repensados 

para que de fato elas possam exercer plenamente sua cidadania. 

Dito isto, acredito ser fundamental compreender as nuances da (inter) 

relação pessoa e ambiente e suas implicações na vida dos sujeitos em busca de um 

ambiente melhor para viver e conviver com seus pares. Neste sentido, recorro à 

Psicologia Ambiental e à Psicologia Social, visto que as referidas disciplinas se 

interessam por tal problemática para dar conta das questões de partida deste estudo: 

O que torna a universidade um ambiente acessível para o aluno surdo? As políticas 

de inclusão são suficientes para tornar a universidade acessível? O lugar é uma 

dimensão importante na dialética exclusão-inclusão das pessoas surdas? Qual a 

relação existente entre a Afetividade e a Acessibilidade? 

É buscando responder a essas perguntas que traço o objetivo geral desta 

pesquisa: verificar a relação entre Afetividade (por meio da Estima de Lugar) e 

acessibilidade de alunos surdos em ambiente universitário. Para lograr este 

propósito, pretendo, inicialmente, identificar as condições de acessibilidade que 

potencializam a ação do surdo na universidade, em seguida, investigar os entraves 

para a inclusão dos alunos surdos em ambiente acadêmico e por fim, analisar uma 

ética da acessibilidade na universidade que favoreça a inclusão do aluno surdo. 

Para isto, no primeiro capítulo, apresento o itinerário metodológico da 

pesquisa, trazendo à tona as potencialidades e dificuldades encontradas neste 

estudo com a população de surdos, matriculada em cursos localizados no campus 

do Benfica na Universidade Federal do Ceará, que doravante chamarei de 

comunidade surda acadêmica. 

No segundo capítulo, discuto o panorama histórico da Educação de 

Surdos com seus avanços e retrocessos colocando elementos desde a Antiguidade 

até os dias atuais, dando ênfase a situação atual dos surdos em ambientes 

acadêmicos. 

Já no terceiro capítulo, trago os paradigmas da acessibilidade 

relacionando-os com as respostas dos sujeitos da pesquisa, extraindo os 
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indicadores afetivos que orientam a comunidade acadêmica em direção a uma ética 

da acessibilidade que atenda a todos e promova a inclusão de pessoas surdas. 

Embora esta investigação acadêmica se concentre especialmente na 

pessoa surda as discussões e os achados são e poderão ser estendidos à 

acessibilidade de todas as pessoas no ambiente universitário de maneira que a 

inclusão / exclusão social possa ser compreendida tendo como parâmetro a 

afetividade. 
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II Capítulo 

 
Passos e descompassos no itinerário da pesquisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

“Ciência sem consciência é a ruína da alma. ” 

François Rabelais 
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2. CAMINHOS METODOLÓGICOS 
 

Ao iniciar o trajeto dos caminhos metodológicos percorridos durante esta 

pesquisa, veio-me à mente (e não por acaso) a concepção de Michel Foucault sobre 

a escrita. Para ele, de acordo com o filósofo e sociólogo francês Geoffroy de 

Lagasnerie, no documentário Foucault contre lui-même (2014) “escrever é se 

transformar, é se desprender de si mesmo, é se separar de si mesmo. [Foucault 

disse] Se eu já soubesse onde é que eu estava indo eu não escreveria”4( Tradução 

nossa). 

Digo que não foi por acaso que esta citação surgiu pelo fato de, por mais 

que eu exercitasse o me desprender de mim mesmo, algumas “verdades” sobre os 

surdos foram preservadas e evidentemente desfeitas ou ressignificadas durante a 

convivência com os surdos universitários. Por isso, no decorrer do texto, decidi 

manter as contradições que, naturalmente, surgiram da minha aproximação à 

comunidade surda para respeitar esta transformação que, ela própria, também se 

constitui como um caminho. 

O presente capítulo foi dividido em três seções. No primeiro item, 

retomarei minha relação com o universo surdo apresentado, sumariamente, na 

introdução e como este contato foi decisivo para meu engajamento nesta 

investigação.  

Em seguida, discutirei a fundamentação teórica das minhas escolhas 

metodológicas e buscarei clarificar a pertinência dessas escolhas com o tema 

central desta dissertação. 

Para finalizar este capítulo, traçarei as vias trilhadas para a realização 

desta pesquisa e meus encontros com a comunidade surda acadêmica, trazendo à 

tona as dificuldades, o acolhimento e as principais impressões que ficaram 

registradas em minha memória. 

 

 

 

 

 

                                                 
4  Écrire c’est se transformer, c’est de se déprendre de soi-même, c’est departir de soi-même. Si je 
savais déjà où est-ce que j’allais je n’écriverais pas. 
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2.1 COMO TUDO COMEÇOU... 
 

Desde a minha graduação em Psicologia, a questão da surdez me 

chamava atenção, mas na época via o surdo pelo viés da falta, pela limitação 

auditiva. Interessava-me saber como a Psicologia (Clínica) ouvia o surdo, visto que, 

como prática de cuidado, propunha-se a ouvir o outro e o que me intrigava era como 

a Psicologia poderia ouvir quem não podia falar. Fica evidente que, à época, minha 

visão de mundo sobre o surdo era muito limitada e reducionista. 

Anos depois, na condição de profissional, fui encorajado pela minha mãe, 

que é educadora, a inscrever-me no curso de Libras no Centro de Capacitação de 

Educadores e Atendimento ao Surdo- CAS em Mossoró. Portanto, matriculei-me no 

curso básico e desde o primeiro dia de aula, fui movido por um interesse crescente 

em conhecer o universo surdo. 

Desde então, comecei a conhecer os surdos e a encontrar-me com eles 

nos mais diversos espaços, conhecendo sua cultura que, outrora, não imaginava 

haver suas especificidades. Era a campainha visual na casa para avisar que a visita 

chegou, a comunicação via torpedos no celular para combinar os passeios, o 

português seguindo à lógica da Libras [ Ex. Você vida CAS? ]5, os risos fácies a 

cada inabilidade minha para formar um sinal, a paciência de mostrar o sinal de cada 

lugar visitado, de cada comida experimentada... 

Em pouco tempo, já conseguia me expressar com facilidade em Libras e 

comecei a me engajar nas pautas de luta do Movimento Surdo local, até me tornar 

parte da Associação dos Surdos de Mossoró- ASMO. Lembro-me com clareza das 

principais pautas na época: intérpretes de Libras nas repartições públicas, concurso 

público para professores de Libras na rede municipal de ensino, concursos públicos 

em Libras. 

Neste período, organizei uma intervenção no âmbito da orientação 

profissional para os jovens surdos que pretendiam ingressar na universidade. As 

informações sobre as universidades e os cursos eram exclusivamente em Língua 

Portuguesa, o que dificultava o acesso para os surdos que sonhavam em realizar o 

certame e ingressar no ensino superior. 

                                                 
5 Você está no CAS? De acordo com a norma culta do português padrão. 
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Portanto, foi assim que iniciei meu interesse pela relação surdo e 

universidade. Comecei a investigar informalmente, quantos surdos estavam na 

universidade, quais eram essas universidades e quais cursos os surdos mais 

escolhiam. 

Como foi dito na introdução, havia uma predileção para a Universidade X 

em detrimento da Universidade Y, mesmo ambas oferecendo condições similares, 

como profissionais intérpretes de Libras e setores de inclusão, o que me levou a 

deduzir que havia outro elemento em jogo na inclusão. Este elemento, de acordo 

com minhas hipóteses, seria a afetividade. De alguma forma os estudantes da 

Universidade X se sentiam mais vinculados afetivamente com a universidade. 

Foi pesquisando sobre a afetividade, que entrei em contato com a 

Psicologia Ambiental de base Histórico-Cultural, que vinha sendo produzida pelos 

pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. 

A Psicologia Ambiental se interessa pela interrelação pessoa e ambiente. 

Esta interrelação ou bidirecionalidade significa que a intervenção da pessoa no 

ambiente (seja natural ou construído) promove transformações em ambos, ou seja, o 

que o ser humano modifica no ambiente, por seu turno, modifica suas condutas 

também (Moser,1998). 

Portanto, esta aproximação com a Psicologia Ambiental, levou-me à 

formular outra hipótese sobre a problemática em questão: para captar essa 

dimensão, que ora supunha ser a afetividade, não seria suficiente focalizar a 

investigação no indivíduo isoladamente ou no ambiente por ele mesmo, mas era 

necessário investigar a relação bidirecional pessoa surda e universidade para 

compreender a participação dos afetos, que estão em jogo nas condições de 

acessibilidade em ambiente universitário. 

Parece-me que, apesar de imprescindíveis e essenciais, as condições de 

acessibilidade por si só não são suficientes para proporcionar bem-estar psicossocial 

para os surdos na universidade. Existem outras demandas, da ordem do simbólico, 

que devem ser levadas em conta na construção de espaços e na elaboração de 

políticas assertivas. 

E aí refiro-me a afetividade, uma dimensão do ser humano que 

historicamente foi considerada como um elemento perturbador da razão e por isso 

deveria ser evitada (SAWAIA, 2009). O primeiro pensador que considerou de modo 

positivo a afetividade como dimensão inalienável do ser humano, foi Baruch de 
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Espinosa, filósofo holandês de origem portuguesa, que produziu uma obra na qual 

apresenta os afetos demonstrada segundo a ordem geométrica (Espinosa, 2016). 

Para Espinosa (2016) a afetividade não é algo que está separado da razão, 

para ele não existe a dicotomia razão e emoção, mente e afeto. Eles são atributos 

da mesma substância e aconselha-nos em sua célebre obra, chamada Ética, em 

conhecer os nossos afetos e desta forma nos integrarmos cada vez mais com 

pessoas e situações que aumentem nosso desejo de perseverar em nosso ser.  

O ser humano tem uma inclinação para ser feliz, tem uma energia 

denominada por ele de conatus, que aumenta e diminui, dependendo dos encontros 

que realiza ao longo de sua existência. Se for um bom encontro, essa energia 

aumenta potencializando o seu ser e o seu existir gerando alegrias. Pelo contrário, 

se for um mau encontro, o conatus diminui paralisando sua ação no mundo e 

provocando tristezas.   

Portanto, diante do que foi acima dito, busquei identificar as condições de 

acessibilidade que potencializam a ação do surdo na universidade. Como discuti no 

início desta seção, a Psicologia Ambiental de base Histórico-Cultural se interessa em 

investigar essa dimensão, que foi resgatada na Psicologia por Vygotsky (1997) e 

Sawaia (2009), nas diversas possibilidades de encontro do ser humano com os 

ambientes. 

Sendo assim, para alcançar esse objetivo, foi fundamental recorrer a uma 

categoria da Psicologia Ambiental, elaborada por Bomfim (2010), que se relaciona 

com esses autores ao denominar afetividade com o lugar, como sentimentos e 

emoções que afetam o sujeito nos diversos ambientes micro e macrossociais, 

denominado pela autora de Estima de Lugar. 

Por meio de um instrumento pertinente à apreensão dos afetos, chamado 

de Mapas Afetivos, na qual a autora se propõe a avaliar a interrelação pessoa-

ambiente a partir dos afetos. Os sentimentos e emoções em decorrência dessa 

interrelação conduzem a construção de uma estima de lugar, em suas palavras: 

 
Considerando a perspectiva psicossocial da Psicologia Ambiental, propomos 
a estima como uma forma específica de conhecimento, relativa ao aspecto 
de significado ambiental na dimensão de emoções e sentimentos sobre o 
ambiente construído. (BOMFIM,2010, p.218) 
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Considerando o conatus como uma força ou tendência humana que 

permite, segundo Espinosa (2016), o ser perseverar em sua própria substância, isso 

levaria, de acordo com o autor, a uma potência de ação. A potência de padecimento, 

ao contrário, é uma força que diminui o conatus e a força de vida do sujeito levando- 

o a servidão e a heteronomia. 

Dentro dessa linha de argumentação, Bomfim construiu a categoria 

Estima de lugar, qualificando-a de potencializadora ou despotencializadora. No 

primeiro caso, identificou duas categorias teóricas que elevam a potência de ação 

das pessoas; a agradabilidade e o pertencimento.  

No segundo caso, a estima de lugar é considerada despotencializadora 

quando os sentimentos de destruição e de insegurança tomam conta, por exemplo, 

dos habitantes de uma cidade. O indicador afetivo contraste pode ser potencializador 

ou despontecializador, dependendo da situação. (BOMFIM, 2010) 

Considerando este estudo e tendo como base o ambiente universitário, 

construí indagações sobre qual seria a relação entre a afetividade e as condições de 

acessibilidade no ambiente universitário a partir da estima de lugar. 

Partindo do ponto que, não são somente os fatores arquitetônicos, 

atitudinais e de comunicação que impedem a efetiva inclusão do surdo na 

universidade, pode-se dizer que a dimensão afetiva também está em jogo na 

promoção da acessibilidade. 
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2.2 INSTRUMENTAIS UTILIZADOS 
 

Nas seções a seguir, apresentarei os instrumentos utilizados na pesquisa, 

que se mostraram mais adequados para a aproximação, convivência e análise das 

informações cedidas gentilmente pela população estudada. 
 
2.2.1 O INSTRUMENTO GERADOR DOS MAPAS AFETIVOS 
 

 O Instrumento Gerador dos Mapas Afetivos (doravante IGMA) foi 

elaborado pela pesquisadora Zulmira Bomfim em sua tese de doutorado intitulada 

Cidade e Afetividade: Estima e Construção dos Mapas Afetivos de Barcelona e São 

Paulo em 2003 no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Pontifícia 

Universidade Católica- PUC- São Paulo. 

 Este instrumento surgiu da necessidade de construir uma metodologia 

pertinente para a apreensão de afetos em relação a cidade. Esta breve 

apresentação já revela um pilar teórico constitutivo do instrumento: a afetividade.  

 A afetividade como categoria ético-política da Psicologia Social vinha 

sendo estudada e pesquisada no Núcleo de Pesquisa Inclusão – Exclusão (NEXIN) 

da PUC- SP sob orientação da pesquisadora Bader Sawaia, cujos autores 

referenciais são Espinosa e Vygotsky. 

 Com sua participação no NEXIN e seu interesse pela urbe, Bomfim 

estava interessada em investigar a cidade pela ótica dos afetos e Bomfim 2010, 

p.138) propôs a seguinte reflexão:  

 
Mas como vamos captar o significado da cidade no afeto enquanto função 
psicológica superior? Vygotsky fala que é necessário captar o subtexto da 
linguagem, a linguagem da emoção, durante o processo interativo. O 
desenho, a projeção da imagem da cidade e a metáfora, segundo nossa 
proposição, são recursos para a clarificação deste subtexto, nem sempre 
facilmente captado. A metáfora é um recurso linguístico que, com base em 
uma linguagem figurada, desvela o afeto pela imagem. 
  
 

 Portanto, encontrou-se na representação imagética e na metáfora um 

caminho para ter acesso aos conteúdos afetivos, que estão em jogo na interrelação 

pessoa -cidade.    

  Outra referência fundamental foram os Mapas Cognitivos ou Mapas 

Mentais (LYNCH,1982), que de acordo com Hass (2004, p.621): 
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Para Kitchin, pode-se falar de um mapa mental: - no sentido de uma 
representação estritamente geográfica do espaço, então, ‘o mapa cognitivo 
é um mapa cartografado’; - no sentido de uma representação analógica de 
espaço ‘ o mapa cognitivo é como um mapa cartografado’. Aqui considera-
se que o mapa mental é análogo a um mapa geográfico; - no sentido de 
uma metáfora do espaço ‘ o mapa mental é utilizado como se ele fosse um 
mapa’. As razões desta expressão correspondem ao fato que nós agimos 
como se nós tivéssemos um mapa em nossa cabeça; - ou então, como uma 
construção hipotética. Nenhum vínculo é estabelecido com o sentido de um 
mapa propriamente dito. [Grifos da autora] (Tradução nossa) 6 
 

Como pode-se perceber, os mapas cognitivos como metáfora do espaço 

fazem referência aos aspectos geográficos do espaço. Portanto, ao solicitar a um 

citadino o desenho do mapa cognitivo de sua cidade, ele realizará esta tarefa graças 

ao mapa virtual que ele possui em sua mente e este se constituirá como uma 

representação da cidade, uma forma de conhecimento da cidade. 

Lynch em uma pesquisa realizada com moradores das cidades 

estadunidenses de Boston, Jersey e Los Angeles categorizou cinco tipos de 

elementos em relação aos conteúdos das imagens do desenho, a saber: caminhos, 

limites, bairros, confluências e monumentos. (Bomfim, 2010, p.140).  

É importante sublinhar a diferença entre espaço e lugar para compreender 

a formulação do mapa afetivo. Para Tuan (1983), apesar destas categorias se 

interrelacionarem, ambas apresentam diferenças. Ele assim nos diz que: O 

significado de espaço é mais ‘abstrato’ que o de ‘lugar’. O que começa como espaço 

indiferenciado, transforma-se em lugar à medida em que o conhecemos melhor e o 

dotamos de valor.  

A título de exemplo, um aeroporto pode ser espaço e lugar ao mesmo 

tempo. Ele se constituirá como espaço para um passageiro que faz conexão em seu 

território e será lugar para o funcionário do nosso aeroporto hipotético. Nesse 

sentido, enquanto os mapas cognitivos são uma metáfora do espaço, os mapas 

afetivos se constituem como uma metáfora do lugar. 

                                                 
6 Pour Kitchin, on peut parler d’une carte mentale: dans le sens d’une représentation strictiment 
géographique de l’espace, alors, ‘ la carte cognitive est une carte cartographiée’; - dans le sens d’une 
représentation analogique de l’espace ‘ la carte cognitive est comme une carte cartographiée’. Ici on 
considère que la carte mentale est analogue à une carte géographique;- dans le sens d’une 
métaphore de l’espace ‘ la carte mentale est utilisée comme si elle était une carte’. Les raisons de 
cette expression. Correspondente au fait que nous agissons comme si nous avions une carte dans 
notre tête; - ou bien, comme une construction hypothétique. Aucun lien n’est établi avec le sens d’une 
carte proprement parler. 
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 Sendo assim, a estrutura do desenho denominado Mapa Cognitivo, é 

qualificado mediante os elementos apontados por Lynch e se fez necessário a 

elaboração de outro instrumento para apreender a interrelação pessoa e lugar, 

surgindo assim uma nova estrutura, que Bomfim (2010, p.140) nomeou de 

metafórico. Ela assim o define: “Utilizamos uma categoria, que denominamos 

metafórica, para classificar os desenhos que representavam uma ideia ou estado de 

ânimo, porém não a estrutura da cidade. ” 

 Para elaborar o instrumento final, a autora aplicou um pré-teste com 

estudantes de Psicologia e de Belas Artes da Universidade de Barcelona, em que foi 

solicitado aos candidatos a elaborarem um desenho sobre Barcelona e em seguida 

responder as seguintes perguntas: Que sentimentos (emoções), vinculam-se a teu 

desenho? Que palavras sintetizam teus sentimentos? (Bomfim, 2010, p.140). Como 

também, questões relativas as condições socioeconômicas e ao tempo de residência 

na cidade investigada. 

 Por fim, as categorias encontradas ao final foram: contrastes, 

insegurança, agradabilidade e pertencimento. Feitosa (2014, p.115) faz um quadro 

sinóptico destas categorias, como pode-se ver abaixo: 

 

Tabela nº 01 Quadro Sinóptico das categorias dos Mapas Afetivos 
Estima de lugar Imagens Definições 

Estima positiva Agradabilidade Abrange palavras que denotam 

sentimentos de vinculação ao 

lugar e as suas qualidades 

positivas, sejam elas parte da 

estrutura urbana, dos espaços 

construídos ou da natureza. 

Pertencimento Denota identificação com o 

lugar. Por meio de emoções, 

sentimentos e palavras. 

Estima negativa Destruição .Articula sentimentos e 

qualidades do ambiente 

despotencializadoras, mais 

relacionadas as características 

físicas do espaço. 

Insegurança Refere-se sentimentos e 

palavras que remetem a 
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aspectos negativos do 

ambiente, no sentido de 

instabilidade, na falta de 

certezas e do inesperado 

 Contrastes Expressa as polarizações 

positivas e negativas de 

sentimentos e qualidades do 

ambiente, evocando emoções, 

palavras e sentimentos 

contraditórios. Perpassando 

todas as categorias, a imagem 

de contraste pode ser tanto 

potencializadora da ação do 

indivíduo quanto 

despotencializadora. 

 

Nesta pesquisa, utilizo os termos Estima Potencializadora e Estima 

Despotencializadora, ao invés de positiva e negativa, respectivamente, seguindo as 

atualizações ocorridas nas pesquisas do LOCUS. Em seguida, vou explicitar cada 

item do IGMA já adaptado para esta pesquisa de acordo com Bomfim 2010 (p.143)  

O Desenho é o primeiro momento da aplicação do instrumento e tem 

como fito facilitar a expressão das emoções. Solicito ao respondente que realize um 

desenho que para ele representa a universidade. Enfatizo que o mais importante é a 

expressão e não a estética do desenho. De acordo com Bomfim, o desenho foi 

deliberadamente escolhido para ser o primeiro passo para “deflagrar um processo 

representacional imagético, antes que o respondente possa passar para uma 

representação pela escrita. ” 

O segundo item é o significado do desenho. Nesta seção o respondente 

esclarecerá o significado atribuído ao desenho. No item subsequente denominado 

sentimentos, o respondente expressará e descreverá os sentimentos relativos ao 

desenho.  

Nas palavras-síntese, solicito ao entrevistado realizar uma síntese dos 

sentimentos provocados pelo desenho, sendo que, eles devem responder as seis 

primeiras palavras que vem à sua mente, que nesta pesquisa solicitei os seis 

primeiros sinais que surgiram ao olhar para o desenho. Estes sinais foram 

ordenados de 1 até 6. 
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Na sequência, é o item chamado o que pensa da universidade: Aqui o 

objetivo é colher as respostas que até então não foram emitidas. O respondente 

poderá falar mais sobre o que pensa da universidade. As Categorias da Escala 
Likert utilizadas nesta pesquisa foram somente as qualitativas. São quatro 

categorias: 1: Pertencimento- refere-se a sentimentos, emoções e palavras de 

identificação com o lugar; 2: Contrastes- são os sentimentos, emoções e palavras 

contraditórios em que há uma polarização positiva e negativa; 3: - Agradabilidade- 

Faz referência as palavras que mostram sentimentos de vinculação com à 

universidade e suas qualidades positivas e Insegurança- são todos os sentimentos e 

palavras que envolvem algo inesperado, instável e negativo.  

No quesito Comparação da Universidade, solicito ao respondente para 

fazer a comparação da universidade com algo. Assim ele elaborará metáforas que 

se configurarão como novas sínteses de compreensão de sentido em relação à 

universidade e permitirá acessar os afetos pela via simbólica. 

O penúltimo item são os Caminhos percorridos. Neste item solicito à 

pessoa a descrever os caminhos mais percorridos por ela na universidade. Por fim, 
as Caracteristicas sociodemográficas, que se refere às variáveis 

sociodemograficas como: sexo, idade, origem, escolaridade, tempo de permanência 

na universidade, etc. 

Neste estudo foi utilizado somente a parte qualitativa do IGMA. Por esta 

razão, consta também no instrumento uma entrevista semiestruturada, que aborda 

questões importantes relacionadas à o que poderia melhorar na universidade e do 

que eles gostam na universidade. 

Concluído a aplicação do IGMA, constrói-se, então, o mapa afetivo, como 

pode-se ver abaixo (BOMFIM,2010, p.151): 

Tabela nº 02. Mapa afetivo elaborado por Bomfim (2014) 

Identificação Estrutura Significado Qualidade Sentimento Metáfora Sentido 

Nº: 

Sexo: 

Idade: 

Escolaridade: 

Cidade: 

Tempo de 

residência 

-Mapa 

cognitivo de 

Lynch: 

desenho de 

monumento, 

caminho, 

limites, 

Explicação do 

respondente 

sobre o 

desenho. 

Atributos do 

desenho e da 

cidade, 

apontados 

pelo 

respondente. 

Expressão 

afetiva do 

respondente 

ao desenho e 

à cidade. 

Comparação 

da cidade com 

algo pelo 

respondente, 

que tem como 

função a 

elaboração de 

Interpretação 

dada pelo 

investigador 

à articulação 

de sentidos 

entre as 

metáforas da 
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(quando não 

originário). 

confluência e 

bairros. 

-Metafórico: 

desenho que 

expressa, por 

analogia, o 

sentimento ou 

o estado de 

ânimo do 

respondente. 

uma metáfora cidade e as 

outras 

dimensões 

atribuídas 

pelo 

respondente 

(qualidade e 

sentimentos) 

 

O IGMA torna-se um instrumento pertinente a presente pesquisa pois se 

constitui como uma possibilidade de leitura psicossocial da universidade e de acesso 

aos sentimentos e emoções implicados na relação bidirecional surdo- universidade, 

é uma forma de conhecimento das condições de acessibilidade, que também devem 

estar sensíveis as questões éticas e políticas. 

 

2.2.2 ANÁLISE TEMÁTICA DE CONTEÚDO 
 

Para analisar as informações obtidas pela aplicação do IGMA, considerei 

a Análise de Conteúdo do tipo temática como apropriada, por ser uma técnica 

amplamente consolidada em pesquisas em diversas áreas (Psicologia, 

Comunicação, etc.) cujo objetivo está em conformidade com os mapas afetivos, visto 

que, intenta desvelar os conteúdos dos discursos, que são simbólicos e polissêmicos. 

Para Minayo (2000, p.209), “ fazer uma análise temática consiste em 

descobrir os núcleos de sentido que compõe uma comunicação cuja presença ou 

frequência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado. [ Grifos da 

autora]. 

Portanto considerei de grande préstimo para a análise dos mapas afetivos 

e da entrevista semiestruturada, a Análise de Conteúdo, definida por Bardin (1977, 

p.42) como: 
 
Um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição dos conteúdos das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. [Grifo da autora] 
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Sendo assim, os dados foram analisados seguindo estes passos, 

propostos igualmente por Bardin (1977, p. 95): na pré-análise, ocorre a organização 

e os ordenamentos dos dados após a leitura exaustiva e flutuante do material 

coletado. 

Em seguida, há a exploração do material, neste momento, há a 

categorização das categorias de análise e das unidades de sentido e para concluir o 

tratamento dos resultados: Aqui acontece as inferências e as interpretações como 

também a redação das categorias encontradas. 
No caso desta pesquisa, a aplicação do Instrumento Gerador dos Mapas 

Afetivos (incluída a entrevista), foram realizadas em Língua Brasileira de Sinais e 

traduzidos para Língua Portuguesa, como é corrente em pesquisas com surdos que 

compreendem o ser surdo não pelo viés da falta, mas pela diferença cultural da 

experiência visual. 

A entrevista foi inserida dentro do protocolo do Instrumento Gerador dos 

Mapas Afetivos, como estratégia de não tornar o processo exaustivo para os 

entrevistados. Considerei que esta decisão foi benéfica para a pesquisa conforme 

discutirei nos desafios desta investigação mais adiante. 

 

2.2.3 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
 

Nesta pesquisa empregou-se a observação participante, que se me 

apresentou como uma ferramenta coerente as perspectivas teóricas que embasaram 

esta investigação, na medida em que, ela supera a dicotomia pesquisador -  objeto 

de pesquisa passivo.  

Como desenvolverei mais adiante, foi fundamental que eu estivesse entre 

o grupo que aceitou participar da pesquisa, em uma relação horizontal, aberto a 

mudar meus pré-conceitos, caso a realidade evidenciasse outros feedbacks que não 

eram esperados nas hipóteses. 

Desta forma, a observação participante se mostrou uma técnica pertinente, 

visto que, segundo Serva e Júnior (1995, p.69): 

 
A observação participante refere-se, portanto, a uma situação de pesquisa 
onde o observador e o observado encontram-se numa relação face a face, e 
onde o processo de coleta de dados, se dá no próprio ambiente natural de 
vida dos observados, que passam a ser vistos não mais como objetos de 
pesquisa, mas como sujeitos que interagem com um dado projeto de estudo. 
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Como se pode inferir, a toda uma sorte de acontecimentos que 

independem do pesquisador- participante para ocorrerem, o que torna a pesquisa 

um desafio repleto de elementos, que se bem embasados, são dados potenciais, 

que independente de ser considerado negativo, como resistência do grupo ou 

refutação das perguntas de partida, não se constitui um entrave, pelo contrário, é um 

material rico para análise. 

De acordo com Queiroz et all (2007), a observação participante foi 

introduzida pela Escola de Chicago em 1920 e recebeu valiosas contribuições do 

antropólogo Branislaw Malinowsky em sua pesquisa com os nativos das Ilhas 

Trombiand no pacífico em 1922.  

Esta técnica permitiu-me adentrar na comunidade como um pesquisador 

que fala a mesma língua deles e não como um técnico burocrático que aplica 

procedimento e colhe dados. Participar daquelas cenas cotidianas que antecedem 

as aulas, autorizado a tomar conhecimento de suas histórias de vida, a partir da 

experiência deles, de serem surdos na universidade foi uma experiência indelével. 

  

2.3 MINHA APROXIMAÇÃO COM A COMUNIDADE SURDA ACADÊMICA: 
histórias de alegrias que colorem a vida 

  

Os participantes da pesquisa são surdos, que estudam no campus do 

Benfica da Universidade Federal do Ceará, visto que, neste espaço se encontra o 

curso de Letras- Libras e também por este campus estar incluído nas intervenções 

do Laboratório de Pesquisa em Psicologia Ambiental, do qual sou vinculado, com o 

Programa Vida no Campus, que por sua vez, desenvolve ações de sustentabilidade 

e acessibilidade no Campus do Benfica e mais recentemente foi incluído o Campus 

do Pici. 

Para nossa investigação, o ser surdo não é definido pela sua condição 

auditiva auferida por audiometria e decibéis, mas sim pelo reconhecimento de sua 

identidade surda. Portanto, todos os surdos entrevistados tinham como língua 

materna, a Língua Brasileira de Sinais e todo o processo, desde o contato inicial até 

as aplicações dos mapas afetivos e entrevista foram realizadas em Libras em 

situações espontâneas. 
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Explico melhor. Como foi dito na introdução, é um hábito da Comunidade 

Surda ter um lugar fixo para se encontrarem, onde eles possam se comunicar 

livremente em língua de sinais sobre diversos assuntos. Então, procurei previamente 

me informar onde os surdos acadêmicos se encontravam dentro da universidade e 

com a informação em mãos e com a autorização da Diretora do Centro de 

Humanidades, comecei a frequentar a lanchonete e o hall na entrada da 

Coordenação do Curso de Letras- Libras para conversar com os candidatos as 

entrevistas. 

Por militar no Movimento Surdo de Mossoró- RN e ser fluente em Libras, 

imaginava que, meu acesso à Comunidade Surda acadêmica aconteceria sem 

resistências, de modo que, não encontraria dificuldade de me integrar a este grupo. 

Todavia não foi o que se deu. Os candidatos às entrevistas frequentemente recusam 

em participar com a justificativa que estavam ocupados.  

Isto me fez refletir os motivos que, porventura, poderiam estar em jogo. 

Questionei comigo mesmo a impressão que o senso comum tem, que os grupos de 

surdos são herméticos, fechados e de difícil acesso. Imaginei as cenas das 

tentativas de comunicação entre surdos e ouvintes não sinalizantes, que sempre 

“escutei” nas narrativas surdas: mímicas, diálogos escritos em papeizinhos, 

mensagens de texto, leitura labial e ponderei: afinal não seria a Comunidade Ouvinte 

que era de difícil acesso? Mas, de toda forma, não seria este o motivo, visto que eu 

sinalizava a Libras.  

Poderia ser, talvez, o fato de haver atualmente muitos pesquisadores 

interessados com a temática da surdez e eles (os surdos) estarem fatigados de 

responder tantos questionários e entrevistas. Na época que iniciei os meus 

encontros com a comunidade surda acadêmica, encontrei-me com dois outros 

pesquisadores de pós-graduação investigando sobre algo do universo surdo. Era 

uma possibilidade considerável. 

Apesar de ter ciência que isto poderia acontecer, não imaginava encontrar 

dificuldades em me aproximar deles. Antes de ir a campo, apliquei o IGMA e a 

entrevista em caráter de teste com alguns surdos universitários de Mossoró com o 

objetivo de verificar se os instrumentos estavam claros e tudo fluiu como previa. 

Portanto, diante desses impasses, percebi que, para que minha 

intervenção tivesse sentido para a comunidade surda acadêmica, era necessário 

que eu, enquanto pesquisador, fizesse parte da comunidade e não reproduzisse o 
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modelo asséptico positivista do pesquisador neutro. E para fazer parte da 

comunidade, como nos esclareceu Guareschi (2008) era necessário ser conhecido 

pelo nome, e no caso em questão, pelo sinal. 

Esclareço: na cultura surda, nos é dado um sinal na língua de sinais, que 

se constitui como nossa identidade na Comunidade Surda, sendo até mais 

importante que o nome. Este sinal, geralmente, nos é dado por um surdo, que nos 

“batiza” com um sinal relacionado a alguma característica marcante nossa. Meu sinal 

é a configuração de mão em D cuja orientação do movimento acompanha o traço da 

sobrancelha (do lado direito) da esquerda para a direita. 

Então, comecei a frequentar, de novembro de 2015 a junho de 2016, às 

quintas e/ou sextas-feiras, entre 16 h 30 e 18 horas, a lanchonete e o hall em frente 

a coordenação do curso de Letras- Libras sempre me apresentando como 

pesquisador. Percebi que o fato de eu ser psicólogo e sinalizar despertava o 

interesse de iniciar um diálogo sobre os mitos e verdades da minha profissão. 

Conversávamos sobre diversos assuntos (cultura, educação, linguística, 

psicologia, associação de surdos, etc.), mas sempre colocava a temática da 

acessibilidade na discussão. Interessava-me saber o que torna um ambiente 

acessível para o surdo e considerava atentamente os discursos sobre a experiência 

de ser surdo nos espaços urbanos, especialmente na universidade. 

Eles relatavam-me que determinado shopping era acessível porque havia 

um painel na entrada com um software, que sinalizava algumas informações em 

Libras, que preferiam comer em certo lugar porque o garçom sabia a língua de sinais. 

Contavam-me com entusiasmo as conquistas da comunidade surda e a esperança 

do Brasil se tornar um país, de fato, bilíngue. 

Nos discursos apareciam as pistas que havia algo da ordem do cultural 

em jogo. Quanto à universidade, relatavam-me com alegria, o fato de estarem na 

universidade e atribuíam valor a esta vivência, sobretudo no que se refere à sua 

visibilidade enquanto minoria linguística e sua preparação para o mercado de 

trabalho. Outro ponto apresentado como positivo foi a importância da Secretaria de 

Acessibilidade no processo de inclusão da pessoa surda na universidade. 

Ouvi também narrativas tristes, de expressões ouvintistas, sofrimentos 

oriundos da sensação de não-reconhecimento e indiferença de considerável parcela 

da Comunidade Ouvinte universitária, porém, apesar disso, eram discursos, de 

modo geral, positivos. 
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O Instrumento Gerador dos Mapas Afetivos foi aplicado com oito alunos 

surdos. Apesar de ter tido contato com um número maior de estudantes surdos no 

período em que estava no campo, considerei este número adequado para esta 

investigação, visto que, na pesquisa qualitativa o importante são as experiências 

singulares das pessoas. Abaixo apresento um quadro com os participantes da 

pesquisa. 

Tabela nº 03 Quadro geral dos participantes 

Nº Idade Sexo Curso Tempo de 

permanência 

na 

universidade  

01 29 Masculino Letras- Libras Dois anos e 

meio 

02 24 Masculino Letras-Libras Dois anos e 

meio 

03 37 Masculino Letras- Libras Dois anos e 

meio 

04 18 Feminino Letras- Libras Seis meses 

05 20 Feminino Letras-Libras Seis meses 

06 24 Masculino Letras-Libras Dois anos e 

meio 

07 21 Masculino  Letras-Libras Dois anos e 

meio 

08 28 Feminino Letras-Libras Dois anos e 

meio 
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Seguindo os princípios da observação participante, o tempo todo, minha 

condição de pesquisador estava circunscrita. A aplicação do Instrumento Gerador 

dos Mapas Afetivos e entrevista ocorreu com os candidatos que eu convivia no 

período do campo da pesquisa. Expliquei-lhes o objetivo da pesquisa e após o 

consentimento expresso por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido no qual foi elaborado em Língua Portuguesa e traduzido para a Libras, 

caso o candidato solicitasse. 

O momento da aplicação do IGMA e entrevista seguiu a mesma lógica do 

TCLE, os instrumentos foram produzidos em português e traduzidos para a Libras, 

quando solicitado. Dos 8 candidatos, somente um não solicitou tradução para a 

Libras, fato este que me levou a deduzir que todo o instrumental deveria ter sido 

previamente elaborado em Libras. 

O ideal é que o TCLE tivesse sido elaborado em Libras e a anuência do 

candidato ser registrada na Libras em vídeo, como também o IGMA. Em futuras 

pesquisas com surdos, considerarei este dado. 

Dos 8 candidatos, 7 responderam todos os instrumentais em Libras e 

somente um optou por responder em Língua Portuguesa escrita. No capítulo 

seguinte, discutirei a respeito das identidades surdas, para clarificar que não há uma 

homogeneidade quando se trata da identidade surda (Perlin,1998). As respostas 

foram traduzidas para a Língua Portuguesa e em seguida apresentadas aos 

participantes da pesquisa. 

Como foi dito alhures, a aplicação do IGMA e entrevista foram realizadas 

nos ambientes de convívio cotidiano da comunidade surda acadêmica. Esta 

interação foi de suma importância para vivenciar aspectos da cultura surda, que 

anteriormente ao convívio, eu não considerava atentamente: o fato de a 

Comunidade Surda acadêmica ter sua singularidade em relação à Comunidade 

Surda de modo geral. 

A Comunidade Surda necessariamente está organizada em associação, 

com o intuito de preservar sua cultura e reivindicar equidade nos direitos das 

pessoas surdas. Por este motivo, lutam diariamente contra as diversas formas de 

expressões ouvintistas em que estão submetidos em nossa sociedade. 

Em contrapartida, a comunidade surda acadêmica não está 

necessariamente organizada em associação e seu objetivo principal refere-se à 

formação acadêmica. O grupo pesquisado também apresenta dois pontos que são 
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cruciais para a promoção do seu bem-estar: o curso ser bilíngue (Libras e Português) 

e a presença atuante da Secretaria de Acessibilidade da IES, como discutirei no 

próximo capítulo. 
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III Capítulo 
Afetividade, acessibilidade e inclusão de alunos surdos no Ensino Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sou surda não quer dizer: ‘Não ouço’ 

Quer dizer: ‘Compreendi que sou surda’. 

É uma frase positiva e determinante. Na 

minha mente, admito que sou surda, 

compreendo-o, analiso-o, porque me 

deram uma língua que me permite fazê-lo. 

Compreendo que os meus pais têm a sua 

própria língua, a sua maneira de 

comunicar e que eu tenho a minha. 

Pertenço a uma comunidade, tenho uma 

verdadeira identidade. ”  

Emanuelle Laborit, atriz surda francesa. 
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3.1 INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS NO ENSINO SUPERIOR: pensando 

utopicamente a universidade 

Neste capítulo, tendo como ponto de partida e de chegada a universidade, 

intento refletir sobre o acesso da pessoa surda à educação formal, seguindo o 

roteiro já trilhado por Beyer (2013), que investigou este processo com as pessoas 

com deficiência de modo geral. 

O referido autor dividiu a história da Educação Especial em quatro 

momentos: exclusão do sistema escolar; atendimento especial no sistema escolar; 

integração no sistema escolar regular e inclusão no sistema escolar regular. 

Embora Beyer tenha se centrado na Educação Básica, mantenho este 

modelo para nossa análise da Educação Inclusiva no Ensino Superior, pelo fato de 

estar investigando o surdo e seu processo de escolarização, que se estende até o 

Ensino Superior e porque o surdo, assim como as pessoas com deficiência de modo 

geral, sofre igualmente opressão pelo corpo. (DINIZ,2008) 

Magalhães (2014) nos esclarece que até a década de 1980, o ingresso de 

pessoas com deficiência no Ensino Superior era inexpressivo, todavia, com a 

Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, estes alunos concluíam a Educação 

Básica e vislumbravam o Ensino Superior e desde então, esta estatística tem 

crescido consideravelmente. 

Como se vê, a Educação Inclusiva no Ensino Superior ainda é bastante 

recente e espero contribuir para o aprimoramento das políticas sociais, na 

construção de ambientes acessíveis para a pessoa surda, onde ela possa, na 

acepção espinosana, expandir seu ser com bons encontros na universidade. 

A tônica do texto introdutório deste estudo, em contraponto ao título de 

abertura desta seção pode, fortuitamente, provocar espanto ou certa inquietação 

inicial pela escolha da palavra utopia, subsequente a uma apresentação repleta de 

indignação, influenciada pela dimensão militante que me afeta. Porém este cenário 

não significa uma ruptura ou uma descontinuidade, é reflexo de uma posição que, 

assim como a socióloga francesa e feminista Jules Falquet (2014), considero 

privilegiada: a de pesquisador acadêmico e ativista.  

Esta assunção, por vezes, pode não ser bem-vinda na academia e 

tampouco na militância, por ser considerada militante demais na universidade e 

academista demais nos movimentos sociais, como clarificou a supracitada autora. 

Todavia, considero este lugar fronteiriço, com todos os seus sabores e dissabores, 
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enriquecedor na medida em que, como pesquisador me comprometo com a 

transformação social e a emancipação humana e como militante me alimento das 

produções acadêmicas para colaborar nas lutas cotidianas, produzindo um saber 

militante. (SAWAIA, 2009)  

O contato com a Comunidade Surda acadêmica, na condição de 

pesquisador, me possibilitou acessar uma gama de informações que me conduziram 

a abrir esta seção com a ideia de utopia, no que se refere à experiência de ser aluno 

surdo na universidade (brasileira), que não está isenta dos atravessamentos 

políticos, ideológicos, sociais, culturais que formam nossa sociedade, onde as lutas 

e as resistências, das chamadas minorias sociais, põem luz nas contradições do 

capital. 

Não há nada de ingênuo em pensar utopicamente a universidade. Em 

uma época onde, malgrado todo avanço tecnológico e de produção de 

conhecimento acerca da acessibilidade, verificamos o hiato entre o que está posto 

no papel e a realidade, pensar utopicamente a universidade, na acepção do 

professor português David Rodrigues (2016), nos impulsiona a movermos em 

direção a um não-lugar, que difere de um eldorado, de um lugar irreal que não faz 

parte da realidade. 

Cabe aqui abrir um parêntesis, para elucidar a acepção de utopia para o 

autor. Ele prossegue sua explanação trazendo a etimologia da palavra utopia. De 

acordo com Rodrigues (2016) utopia é:  

 
[...] um termo que foi cunhado por um escritor inglês, Thomas More, que em 
1516, escreveu um livro chamado Utopia, que se referia a uma ilha onde se 
passavam coisas completamente estranhas e ao contrário. E ele disse: essa 
ilha se chama Utopia, porque é que é um “ut-topos”, é um não-lugar. 
[Transcrição nossa] 

 

Portanto, pensar utopicamente a universidade é pensá-la de um outro 

modo, não somente como um espaço de produção de conhecimento, sustentado 

pela tríplice ensino-pesquisa-extensão, mas também, como um espaço que gere 

alegrias e felicidade pública. Durante esta travessia rumo ao ut-topos, somos 

impelidos a provocar as transformações necessárias para a construção de espaços 

que acolham todas as pessoas. 

O direito à educação para todos é uma conquista que já se configurava 

em forma de dispositivo legal, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
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em 1945. Esta concepção, que foi materializada na declaração supracitada, como 

também na declaração de Jomtien em 1990 e a Declaração de Salamanca em 1994, 

foi fundamental para estender a educação formal às pessoas com deficiência, que 

começavam a sair da invisibilidade secular que estavam submetidos, graças aos 

institutos especiais. 

No direito à educação também está incluso os meios materiais, atitudinais 

e a atenção às dimensões psicológicas e afetivas que garantam o acesso e a 

permanência com autonomia das pessoas com deficiência no âmbito escolar e isto 

só é possível de acontecer por meio da acessibilidade. É importante dizer que o fato 

de constar nas declarações mencionadas no parágrafo anterior, a educação como 

um direito de todos, isto não foi suficiente para que, de fato, houvesse inclusão 

escolar. Na realidade, as leis, no modo de produção capitalista, não são garantias 

que o que foi estabelecido aconteça, mas são importantes porque se tornam 

instrumentos de luta para reivindicar o direito conquistado (e não concedido 

benevolamente pelo Estado Burguês). (SANTOS, 2016) 

Cohen e Duarte (2004) chamam a atenção para o fato que, em se 

tratando de acessibilidade, que, como foi dito alhures, é uma condição sine qua non 

para que a inclusão de fato aconteça, é importante pensar em todas as pessoas e 

não exclusivamente em segmentos da população, sob o risco de endossar a 

exclusão espacial destes grupos. 

Contudo, é premente investigações a esses segmentos que 

historicamente foram silenciados, não somente como uma medida reparadora de 

uma injustiça que transcorreu séculos, mas, sobretudo para proporcionar bem-estar 

psicossocial a essas pessoas, que terão os ambientes construídos contemplados 

com aspectos físicos e simbólicos imprescindíveis para o acolhimento 

potencializador de vida. 
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3.2 A exclusão do surdo do sistema escolar 
“Nunca falta alguém a me fazer questões 

sobre os surdos e mudos. Mas as mais 

frequentes são tão absurdas quanto 

ridículas, elas provam somente que quase 

todo o mundo formou ideias as mais 

falsas sobre nossa conta, que muito 

poucas pessoas tem uma justa noção de 

nosso estado, dos recursos que nos 

restam, dos meios que nós temos de nos 

comunicar entre nós pela linguagem de 

sinais. [Tradução nossa]”  

Pierre Desloges (1747-1799) Escritor 

surdo francês7 

  
 

A epígrafe acima foi escrita há três séculos e inaugura o protagonismo 

surdo, no que se refere à sua historiografia. Mas nem sempre os surdos tiveram 

espaços para falarem de si e de sua relação com o mundo. A história do povo surdo 

foi, por muito tempo, contada pelo o outro ouvinte, que, de acordo com as ideologias 

que sustentavam as relações sociais da época inferiorizavam ou exaltavam o surdo. 

Na história do Ocidente, na era Clássica, não havia educação de surdos. 

Na Grécia, por exemplo, as formulações de Platão e Aristóteles tiveram um impacto 

negativo sobre a representação social do surdo, porque o colocavam em uma 

posição inferior à condição de humano. Platão, com sua teoria do logos, qualificava 

a palavra sinônima de razão e inteligência. Portanto, os surdos, desprovidos de 

educação e de técnicas de oralização, não tinham acesso ao passaporte que os 

tornavam humanos para os gregos, sofrendo forte exclusão social (DESCOURS, 

2011). 

                                                 
7 On ne manque jamais de m’y faire des questions sur les sourds et muets. Mais le plus souvent sont 
aussi absurdes que ridicules, elles prouvent seulement que presque tout le monde s’est formé les 
idées les plus fausse sur la notre compte, que très peu de personnes ont une juste notion de notre 
état, des resources qui nous restent, des moyens que nous avons de communiquer entre nous par le 
langage de signes. 
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No que concerne à concepção de Aristóteles, ele propôs uma hierarquia 

dos seres, na qual os deuses estavam no topo, seguidos dos seres humanos, 

animais, vegetais e minerais. Portanto, para ele, o critério para ser considerado 

humano era de um ser que utilizasse a visão e a audição. Neste sentido, o surdo era 

considerado animal, já que se encaixava no que fora designado para esta categoria, 

ou seja, o ser que utilizava a visão (DESCOURS, 2011). 

Os romanos também não mantinham uma relação salutar com os surdos 

de sua época, para eles, de acordo com Strobel (2006), os surdos eram pessoas 

castigadas ou enfeitiçadas e tinham como destino a morte. Para eles, era uma 

tragédia nascer com esta condição auditiva e reservavam um fim trágico para os 

surdos. 

Todavia, a história de surdos na Antiguidade não era exclusivamente 

negativa. No Egito, os surdos eram tidos como semideuses que mediavam a relação 

dos egípcios com os deuses e por este motivo mereciam veneração (CARVALHO, 

2007). 

Seja sendo visto com positividade ou negatividade pelas sociedades, os 

surdos não tinham acesso a processos educativos nas culturais descritas acima, o 

que os colocavam em uma posição de subalternização ou de exotismo. 

Na Idade Média (476 -1453), com a supremacia da Igreja Católica, os 

surdos continuavam sob o julgo do ouvinte, que o impedia de acessar direitos, como 

comungar e até sacramentos da igreja, como casar, porém, nesse período já havia 

um interesse em educar os surdos abastados, no intuito de eles terem direito à 

herança dos pais (STROBEL,2009). 

Porém, Descours (2011) diferentemente de Strobel (2006), baseada em 

estudos de Aude de Saint Loup, considerado o primeiro estudioso a se debruçar 

sobre estudos referentes ao lugar do surdo na Idade Média, relata que o surdo deste 

período ocupava uma relação mais privilegiada que as outras pessoas com 

deficiência da época e inclusive gozava também uma posição mais afortunada se 

comparado a situação dos surdos da década de 1980, época de sua pesquisa. 

Ainda de acordo com Descours (2011), o pesquisador Aude de Saint Loup 

conseguiu, por meio de investigação documental, recensear 120 surdos que viviam 

na época medieval e constatou que, em sua maioria, eram surdos trabalhadores, 

autônomos, que desempenhavam diversos ofícios e tiveram a aceitação da Igreja 

Católica, que considerava positivamente a comunicação por gestos. 
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Tais surdos desempenhavam funções de açougueiro, porteiro, servente 

etc. profissões essas, que não necessitavam de domínio na língua oral, mas 

somente competência e habilidade na especialidade desenvolvida. Portanto, os 

surdos passaram de uma concepção extremamente negativa na Antiguidade para 

uma abertura na Idade Média (DESCOURS,2011) 

Apesar de considerar este período, que se inicia na Idade Clássica e se 

estende até a Idade Média, como um momento onde o surdo foi excluído do sistema 

escolar de ensino, é importante registrar que esta exclusão não se restringia apenas 

ao surdo e tampouco que o surdo estava totalmente privado dos bens culturais até 

então, mas este percurso histórico se faz importante para compreender os 

condicionantes históricos e sociais que tornaram imprescindível a inserção do surdo 

no sistema escolar e ainda entender a atual situação do cenário de Educação de 

Surdos no Ensino Superior e como podemos ( ainda e sempre) contribuir para que a 

Educação Inclusiva de Surdos na universidade se aproxime o máximo daquele 

modelo que proporcione bem-estar para eles, com a certeza de que, esta história 

não se processou ( e não se processa) de modo linear, em direção a um momento 

ideal, porém uma história repleta de avanços e retrocessos, rupturas e continuidades.  
 
3.3 Atendimento especial no sistema escolar e as primeiras tentativas de 
integração 
 

Descours (2011) nos diz que, com o Renascimento, houve uma mudança 

no campo da Educação e muitas verdades da filosofia clássica foram questionadas, 

tornando o terreno fértil para a educação formal dos surdos. 

As primeiras experiências de ensino para surdos aconteceram na 

Espanha, por meio do abade Ponce de Léon, que ensinou aos surdos filhos de 

nobres para que adquirissem o direito à herança. Apesar de ser um ensino seletivo, 

foi uma experiência valiosa na história de Educação dos Surdos, sendo o referido 

abade considerado o primeiro professor de surdos. (MERSALIAN; VITALIANO, 2009) 

Silva (2006) elenca dois importantes momentos históricos para a 

Educação de Surdos: a primeira escola de surdos em Paris (1870), que foi um 

marco positivo para os surdos e o Congresso de Milão (1880) que atingiu de forma 

nefasta a Comunidade Surda Escolar. 
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Ao contrário de Ponce de Léon, o abade Charles Michel de L’Épée 

mantinha contato com os surdos pobres de Paris, que eram considerados 

vagabundos e estavam à margem da sociedade. Desse convívio surge a Primeira 

Escola Pública para Surdos em Paris, onde a língua de sinais é valorizada. L’Épée 

chegou à conclusão que as línguas de sinais desempenhavam a mesma função que 

as línguas orais (SILVA, 2006). 

Nessa escola, os surdos aprendiam a Língua de Sinais Francesa, o 

Francês escrito e outra língua estrangeira na modalidade escrita. Estudavam 

também aritmética, astrologia etc. e para mostrar a sociedade francesa a eficiência 

do seu método, L’Épée fazia exposições em público com os surdos, onde eles 

respondiam a uma sorte de perguntas. (Silva, 2006) 

Esta experiência teve um impacto muito positivo na representação social 

que o senso comum tinha do surdo. Muitos ex-alunos assumiram cargos importantes 

e foram convidados para ensinar a língua de sinais pelo mundo. 

No Brasil, o educador surdo francês Édouard Huet fundou em meados do 

século XIX o Collégio Nacional de Surdos-Mudos (atual Instituto Nacional de 

Educação de Surdo) na cidade do Rio de Janeiro, que recebia surdos de ambos os 

sexos, de todas as regiões do país, sendo a primeira instituição a se ocupar com a 

Educação de Surdos no Brasil. (INES, 2016) 

De acordo com Descours (2011, p.26) “ Huet empregava para seus cursos 

de uma mistura de LSF [ Língua de Sinais Francesa] e de sinais utilizados pelas 

comunidades surdas da época, que nós chamamos hoje de “ Libras antiga”. É desta 

mistura que surgiu a Libras atual. ”8 Como se vê, no princípio da Educação de 

Surdos no Brasil, os profissionais consideravam aspectos da cultura e identidade 

surda como importantes para o processo de ensino- aprendizagem, como instrução 

em língua de sinais e professores surdos. 

Porém, este cenário não duraria muito tempo. Em 1880, no mesmo século 

da fundação do atual INES, aconteceu um marco negativo na história da Educação 

dos Surdos, o Congresso de Milão. 

O Congresso de Milão aconteceu entre os dias 06 e 11 de setembro de 

1880 na cidade de Milão, na Itália. Teve como objetivo discutir qual metodologia de 

                                                 
8 Huet se servait pour ses cours d'un mélange de LSF et de signes utilisés par les communautés 
sourdes de l'époque que l'on nomme aujourd'hui «ancienne LIBRAS». C'est ce mélange qui a donné 
les signes actuels de la LIBRAS. 
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ensino era mais adequada para os surdos. Fernandes e Moreira (2014, p. 53) evoca-

nos o cenário deste terrível encontro para a Educação dos Surdos: 

 
Dos 164 delegados presentes, representando a Itália (87 delegados), a 
França (53 delegados), a Inglaterra, a América, a Suécia, a Bélgica e a 
Alemanha, apenas dois eram surdos: James Denison, da delegação de 
Washington DC, USA e Claudius Forestier, diretor da escola de surdos de 
Lyon, na França. Foram oito as resoluções votadas, das quais as duas 
principais encaminhavam os objetivos do Congresso: impor e votar o 
Método Oral Puro como principal meio de instrução, em detrimento da 
língua de sinais na educação de surdos, e monopolizar a educação de 
surdos, banindo os professores surdos das escolas. 

 

Como podemos ver, não foi um congresso internacional de fato e não teve 

ampla participação da população, que teria suas vidas afetadas diretamente. A 

primeira e segunda resolução do Congresso de Milão assim dizem que: 

 
I-O Congresso, Considerando a incontestável superioridade da palavra 
sobre o gesto para restituir o Surdo-Mudo na sociedade e dar-lhe um mais 
perfeito conhecimento da língua; Declara que o método oral deve ser 
preferido ao da mímica para educação e a instrução dos Surdos- Mudos.II O 
Congresso, Considerando o uso simultâneo da palavra e da mímica possui 
a desvantagem de obscurecer a palavra, a leitura labial e a precisão das 
ideias; Declara que o método oral puro deve ser preferido. 9 
 

Portanto, a partir de então, os povos surdos 10  entram num período 

nebuloso de sua educação, onde sua língua era considerada como um empecilho 

para seu desenvolvimento e somente aprendendo a língua oral de seu país os 

surdos integrados à sociedade. 

Portanto em 1911, de acordo com Goldfeld (1997, p.32): 

 
(...) no Brasil, o Ines, seguindo a tendência mundial, estabeleceu o Oralismo 
puro em todas as disciplinas. Mesmo assim, a língua de sinais sobreviveu 
em sala de aula até 1957, quando a diretora Ana Rímola de Faria Doria, 
com assessoria da professora Alpia Couto proibiu a língua de sinais 
oficialmente em sala de aula. Mesmo com todas as proibições, a língua de 
sinais sempre foi utilizada pelos alunos nos pátios e corredores da escola. 

    

                                                 
9 I Le Congrès, Considérant l'incontestable supériorité de la parole sur les signes pour rendre le 
Sourd-Muet à la société et lui donner une plus parfaite connaissance de la langue ; Déclare que la 
méthode orale doit être préférée à celle de la mimique pour l'éducation et l'instruction des Sourds-
Muets. II Le Congrès, Considérant que l'usage simultané de la parole et des signes mimiques a le 
désavantage de nuire à la parole, à la lecture sur les lèvres et à la précision des idées, Déclare que la 
méthode orale pure doit être préférée. 
10 Ao contrário da Comunidade Surda, os povos surdos são formados somente pelos surdos. 
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Mesmo com a proibição truculenta da utilização das línguas de sinais na 

Educação de Surdos, elas resistiam nas mãos daqueles que estavam dispostos a 

manter vivas suas tradições, sua cultura e sua identidade. 

O Plano Nacional de Educação de 1961 pela primeira vez traz uma seção 

destinada às pessoas com deficiência. No seu X Título, nomeado “ Da Educação dos 

Excepcionais”, diz que: Art.88. “A educação de excepcionais, deve, no que for 

possível, enquadrar-se no sistema geral de educação a fim de integrá-los na 

comunidade. ” (BRASIL,1961) 

Está contido aí a ideologia integracionista que apregoava o direito às 

pessoas com deficiência a frequentarem a escolar regular, mas ainda com uma 

ideologia normalizadora. Gottlieb apud Omote (1999) nos fala que a política 

integracionista: 

 
(...) se tornou palavra de ordem nas décadas de 60 e 70, recomendando 
que os alunos deficientes fossem escolarizados no ambiente o mais 
normalizador possível, evitando a sua colocação em ambientes 
estigmatizantes e segregativos. Assim, a manutenção de alunos deficientes 
em classes de ensino comum era encorajada por constituírem estas o 
ambiente normal de escolarização. O encaminhamento a alternativas mais 
restritivas como classes especiais só poderia ocorrer quando estritamente 
necessário, e mediante consentimento dos pais do aluno 

 

Portanto, os alunos com deficiência (incluindo os surdos) eram integrados 

nas escolas regulares, escamoteando suas diferenças em prol de uma suposta 

igualdade, sendo de responsabilidade dos alunos com deficiência se adequarem à 

lógica dominante. 

Como foi dito alhures, no final da década de 1970 e início da década de 

1980, o Movimento Político das Pessoas com deficiência e o cenário político 

brasileiro foram fundamentais para que o Brasil fosse signatário de dois importantes 

tratados que vislumbravam a mudança de paradigma integracionista para o inclusivo, 

a saber: a Declaração de Jomtiem e a Declaração de Salamanca. 

 

3.4 A Inclusão de Alunos Surdos e à Universidade 
 Fiz esse percurso histórico para discutir a experiência de inclusão de alunos 

surdos no Ensino Superior à luz dos afetos, que são despertados nos encontros dos 

surdos no ambiente universitário. A seguir, a discussão girará em torno das 

categorias que foram identificadas na aplicação do Instrumento Gerador dos Mapas 
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Afetivos com alunos surdos fazendo jus ao lema do Movimento Político da Pessoa 

com Deficiência “ Nada sobre nós, sem nós”. 

 

3.4.1 CAMINHOS PARA TORNAR A UNIVERSIDADE ACESSÍVEL 

A Universidade, desde a sua origem, foi um espaço privilegiado, onde só 

tinha acesso uma pequena parcela da sociedade. As pessoas surdas se 

encontravam na outra grande parcela excluída, juntamente com as outras pessoas 

com deficiência, com as mulheres, com as pessoas indígenas, com as pessoas 

negras e as pessoas com baixo poder aquisitivo.  

Com a redemocratização do país e a abertura política necessária para o 

surgimento das Declarações de Jomtiem em 1990 e de Salamanca em 1994, este 

cenário muda a favor dessa população, que passa a ter mais condições de acesso à 

universidade, sobretudo no novo milênio. 

No caso das pessoas surdas, três acontecimentos foram cruciais para o 

acesso à universidade. Foram eles:  a conquista da Lei 10.436, conhecida 

popularmente com a Lei da Libras em 2002, que oficializa a Libras como a segunda 

língua oficial do Brasil; a implementação do Programa de Acessibilidade na 

Educação Superior- Incluir nas Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil em 

2005 e a criação do curso de Letras- Libras em 2006. 

A Língua Brasileira de Sinais é a língua materna do surdo brasileiro e por 

meio da sua oficialização pela lei 10.436/2002 adquire o status de língua nacional, o 

que, desde então, instrumentaliza o surdo para reivindicar o seu direito linguístico de 

acessar as informações e os espaços através da sua língua. 

Por meio do decreto 5.626/2005 a Lei Libras é regulamentada e no seu 

terceiro artigo assim diz:  

 
A Libras deve ser inserida como disciplina curricular   obrigatória nos 
cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível 
médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, 
públicas e privadas, do sistema federal de ensino dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios. (BRASIL, 2005) 

 

Este conteúdo destacado no decreto acima, foi observado pela 

entrevistada n ° 04, em seu mapa afetivo, onde os alunos ouvintes dos cursos de 

licenciatura do campus, por cursarem Libras como disciplina obrigatória, conseguem 
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se comunicar com ela na universidade. Percebe-se, portanto, que a Lei Libras e o 

decreto que a regulamenta fomentam a interação surdo- ouvinte, proporcionando um 

sentimento de agradabilidade para o sujeito surdo, conforme pode-se verificar no 

seu mapa afetivo abaixo: 

 

ENTREVISTADA Nº 04 

Identificação Sujeito: 04 Sexo: Feminino Idade: 18 anos 
Estrutura Metafórico 
Significado “ Significa como eu me sinto aqui na UFC, porque aqui há 

uma diversidade, há vários cursos como Pedagogia, Artes, 
etc. E com a Lei LIBRAS, há a disciplina LIBRAS nos 
cursos de licenciatura e em outros cursos também e 
sempre vem algum ouvinte falar comigo em LIBRAS. ” 

Qualidade Eu me sinto muito bem aqui; é muito bom estar aqui; é um 
lugar de muito conhecimento teórico-prático 

Sentimento Amizade, interação, conhecimento, oportunidade, alegria, 
dedicação. 

Metáfora Local de trabalho. Porque aqui nós temos 
responsabilidades e compromisso com o que nos 
propomos a realizar, habilidades que precisamos ter no 
nosso futuro trabalho. 

Sentido A universidade- local de trabalho é aquela em que a 
agradabilidade é sentida no se sentir bem e na 
oportunidade de capacitação para o futuro de trabalho. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Em observação realizada, durante a pesquisa de campo, percebi que o 

sinal em Libras, que os surdos se referiam ao fato de um ouvinte sinalizar ou se 

esforçar para sinalizar, como também para um espaço onde a sua identidade é 

levada em consideração, é o sinal que corresponde a palavra respeitar em 

português. 

Observou-se também, que espaços bilíngues, onde os conteúdos 

ministrados sejam em Libras, com seus pares em posições de referência, na 
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condição de professores e/ou coordenadores, bem como a garantia da presença do 

profissional tradutor/ intérprete de Libras, nos diversos setores da instituição, são 

acolhidos pela comunidade surda acadêmica como respeito à sua a língua, à sua 

identidade e à sua cultura, proporcionando um sentimento de pertencimento à 

universidade como pôde ser verificado no mapa afetivo da nossa entrevistada n° 05, 

onde ela expressa “ [...]A criação do curso de Letras- Libras com professores surdos, 

com identidade igual a minha. Isso é acessibilidade. ” 

Quanto às políticas de inclusão, o governo federal lança em 2005 o 

Programa Incluir, que tem como objetivo criar núcleos de acessibilidade nas 

Universidades Federais do país, para garantir que todas as formas de impedimento 

à autonomia da pessoa com deficiência na universidade sejam superadas. 

(BRASIL,2013) 

Na universidade pesquisada, o Programa Incluir se materializa na Secretaria 

de Acessibilidade Inclui, que foi implantada na instituição em outubro de 2010 

(LEITÃO, 2014) e oferece serviços que estão em consonância com a política do 

Programa. No sítio da Secretaria de Acessibilidade Inclui encontram-se as principais 

ações que este núcleo oferece para as pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida, como também para a comunidade acadêmica de modo geral. Estes 

serviços são: digitalização e edição de materiais bibliográficos em formato acessível; 

impressão em braile; tradução e interpretação Libras/ Português; assessoria e 

suporte em tecnologia assistiva; acompanhamento e apoio pedagógico. Ainda de 

acordo com o sítio encontram-se ações com o intuito de sensibilizar e conscientizar 

a comunidade acadêmica como todo com o projeto Acessibilidade em Ação e a 

Semana de Acessibilidade e Inclusão. 

A Secretaria de Acessibilidade Inclui foi citada pelos entrevistados nº1 e nº 

2 como um lugar de encontro dos discentes surdos e pela entrevistada nº 8 como o 

lugar que representa a Universidade para ela. Esta comparação sugere que, para a 

entrevistada, a Universidade deveria lhe proporcionar as mesmas condições de 

autonomia que o núcleo oferece. Fato este corroborado com a frequência que os 

surdos utilizam os espaços da Secretaria para se encontrarem. 

A criação do curso de Letras com habilitação em Licenciatura em Libras 

surgiu em 2006 na modalidade distância na Universidade Federal de Santa Catarina- 

UFSC conforme informação no sítio da UFSC. 
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A Universidade Federal do Ceará- UFC sediou como polo da UFSC o 

curso desde sua fundação, com duas turmas de professores licenciados para o 

Ensino de Libras, sendo 44 surdos em 2010 e 20 surdos em 2012. No segundo 

semestre de 2013, a Universidade Federal do Ceará- UFC abre seu próprio curso de 

Letras- Libras (licenciatura) na modalidade presencial com o ingresso de doze (12) 

alunos surdos. (LEITÃO, 2014). 

Nota-se que, após o surgimento do curso de Letras-Libras, houve um 

significativo acesso das pessoas surdas à Universidade e, por ser um curso Bilíngue 

(Libras e Português), contempla os anseios da Comunidade Surda e está de acordo 

com o decreto 5.625/2005. 

O curso de Letras-Libras apareceu no discurso de três entrevistados, no 

tocante à acessibilidade, como na resposta da entrevistada nº 05, que pontuou que 

com “ [...] A criação do curso de Letras- Libras [representa uma abertura] com 

professores surdos com identidade igual a minha. ” E reforça “ Isso é acessibilidade”. 

O entrevistado nº 02 atribuiu ao curso de Letras-Libras a representação 

da Universidade para si. A universidade se resume ao seu curso, porque não há 

barreiras que confronte sua identidade “ A Universidade Federal do Ceará se resume 

ao curso de Letras- LIBRAS pra mim porque lá nós surdos interagimos entre nós, 

com os professores, com o coordenador. ”  

A identidade e a cultura surda quando são considerados nos ambientes, 

promovem afetos que tornam os surdos empoderados, com clareza de que, sua 

existência se compõe com a universidade, na medida em que a universidade se 

constitui como um espaço gerador de bons encontros, como ter um professor que 

compartilha consigo a mesma identidade e língua.  

Porém, quando não há esta clareza, esse afeto que deveria ser afeto-

ação se configura como uma alegria passiva, na qual o sujeito depende desta 

condição para ser feliz gerando uma dependência ao ambiente que o torna feliz.  
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3.4.2 INTERAÇÃO ENTRE ALUNOS SURDOS E OUVINTES 
 

A questão da interação com os alunos ouvintes foi um tema bastante 

recorrente nos discursos dos entrevistados, seja se queixando da falta de 

comunicação com eles ou trazendo à baila o interesse deles em estabelecer diálogo 

em Libras com os alunos surdos.  

Os surdos, desde sua tenra idade, convivem com o outro ouvinte, o outro 

que também participa da formação da sua identidade. Nas suas interações sociais, o 

surdo vai se relacionando com o outro ouvinte, com o outro surdo do colonialismo e 

o com outro surdo do pós-colonialismo. (PERLIN; QUADROS 2006, p.167). 

Por sua vez, a representação do ouvinte pelo surdo não é homogênea, 

ela é múltipla, na medida de como o sujeito se posiciona em relação à experiência 

de ser surdo. Pode ser o ouvinte “exterminador”, como Perlin (2006) adjetiva as 

pessoas que querem colonizar o surdo, com o objetivo de aniquilar a sua língua e 

consequentemente sua cultura. 

Existe o ouvinte indiferente, que vê o surdo como incapaz, como anormal, 

como o mudinho. O entrevistado nº 02 relata no IGMA uma experiência de interação 

ouvincêntrica (que é quando o ouvinte não enxerga o surdo), o que gera paixões 

tristes: “ Às vezes sinto que zombam de mim quando estou sinalizando”. 

Há os ouvintes que, apesar de saber pouco Libras, reconhecem a diferença; é 

a experiência do outro que surge, a outridade como nos diz Perlin e Quadros (2006). 

Como a funcionária do Restaurante Universitário da cena trazida pelo entrevistado 

nº02, “ Mas lá, tem uma funcionária que sabe um pouquinho de LIBRAS e isso me 

deixa muito feliz”. Como podemos ver abaixo: 

 

ENTREVISTADO Nº 02 

Identificação Sujeito 02 Sexo: Masculino Idade: 24 anos 
Estrutura Metafórico 
Significado “A Universidade Federal do Ceará se resume ao curso de 

Letras- LIBRAS pra mim porque lá nós surdos interagimos 
entre nós, com os professores, com o coordenador, mas 
com alunos ouvintes é pouca a interação. Por exemplo, lá 
no restaurante universitário, quando vou almoçar lá, 
sozinho, vejo as pessoas conversando, mexendo suas 
bocas enquanto oralizam suas conversas. Sinto-me 
sozinho! Mas lá, tem uma funcionária que sabe um 
pouquinho de LIBRAS e isso me deixa muito feliz” 
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Qualidade A UFC é muito boa; há todos os recursos necessários 
para estudarmos; é ruim o quesito comunicação com 
ouvintes; há muita falta de conhecimento da comunidade 
acadêmica sobre a cultura surda; 

Sentimento Sentimentos positivos e negativos; preconceito; às vezes 
sinto que zombam de mim quando estou sinalizando; 
capaz; feliz; positivo; união; interação visibilidade;  

Metáfora “ Como um país estrangeiro. Sinto-me como um 
estrangeiro em uma pátria que não é a minha e que nada 
é pensado de acordo com minha cultura e que aos poucos 
eu preciso ir me adaptando. ”  

Sentido A universidade-país estrangeiro é aquela em que os 
contrastes podem ser identificados em um espaço muito 
bom, que há todos os recursos, mas as pessoas não se 
comunicam satisfatoriamente, que ainda há preconceito, 
mas faz com que o surdo seja feliz e tenha visibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos verificar também nos seguintes trechos da fala da entrevistada 

nº 04, que disse que “ [...] sempre vem algum ouvinte falar comigo” e no entrevistado 

nº 06 “ Alguns ouvintes sinalizam. ” 

Como também existem aqueles ouvintes que conhecem bem a Língua de 

Sinais e que se envolvem em projetos de transformação social na busca de uma 

equidade de direitos em prol da comunidade surda. 

Portanto, nos entrevistados acima citados, os indicadores afetivos surgidos 

foram agradabilidade, quando ocorre interação e contraste, quando ocorre 

parcialmente interação ou quando não há interação. Nesse sentido, é válido afirmar 

que a interação surdo e ouvinte na universidade gera o sentimento de 

agradabilidade no aluno surdo. 
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3.4.3 PAIXÕES TRISTES E ALEGRIAS PASSIVAS NA UNIVERSIDADE 
 

Os alunos surdos mantém contato com alunos surdos, alunos ouvintes, 

professores surdos e ouvintes, coordenadores, vigilantes, intérpretes, auxiliares de 

serviços gerais, enfim, com toda a comunidade acadêmica no seu dia a dia na 

universidade. 

Esses encontros geram, inevitavelmente, afetos que podem atuar de 

modo a aumentar a potência de ser ou diminuí-la. Nesta seção, vou me deter nas 

paixões tristes e alegrias passivas, para identificar quais são os entraves que se 

colocam na universidade, que impedem que a inclusão aconteça de fato, sem 

reproduzir a perversidade de propostas de inclusão excludente. 

Espinosa (2016) nos esclarece, na sua famosa obra intitulada “Ética”, que 

tudo aquilo que sentimos em um encontro e gera ação, no sentido de perseverar na 

sua existência (o que ele chama de conatus) é afeto ativo e o que diminuir o conatus 

é um afeto passivo ou paixão. 

De acordo com os mapas afetivos dos entrevistados, podemos elencar 

como paixões tristes e alegrias passivas as seguintes experiências na universidade: 

a tristeza, a esperança, o medo e o rebaixamento.  

A tristeza, como paixão triste, pode ser verificada nos encontros com 

alguns alunos ouvintes e servidores da universidade, que não sinalizam e 

consequentemente, diminuem a possibilidade de interação com os alunos surdos. 

Para Espinosa (2016, p.141) “ A tristeza é a passagem do homem de uma perfeição 

maior para uma perfeição menor. ”  Ou seja, a tristeza afeta a potência de existir. 

A esperança, como alegria passiva, pode ser vista no mapa afetivo do 

entrevistado nº 02, que atribuí ao seu curso o ideal de universidade e por isso se 

restringindo a este ambiente, evitando, desta forma, de ter bons encontros em outros 

espaços do campus. Espinosa (2016, p.143) define a esperança como “uma alegria 

instável, surgida da ideia de uma coisa futura ou passada, de cuja realização temos 

alguma dúvida. ” 

O medo, como paixão triste, foi identificado no mapa afetivo do 

entrevistado nº 07 e que está associado a outra paixão triste, que é o rebaixamento 

em relação ao papel de ser estudante universitário, já que ele pontou que tinha 

medo de não ter um bom desempenho na apresentação de um trabalho em um 

evento científico. 
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Para Espinosa (2016, p.144) “ o medo é uma tristeza instável, surgida da 

ideia de uma coisa futura ou passada, de cuja realização temos alguma dúvida”. E 

rebaixamento “ consiste em fazer de si mesmo, por tristeza, uma estimativa abaixo 

da justa”. (Idem, ibidem, p.147). 

Vejamos o mapa afetivo do indivíduo nº 7: 

 
  
 

ENTREVISTADO 07 

Identificação Sujeito: 07 Sexo: Masculino Idade: 21 anos 

Estrutura Metafórico 

Significado “ Este desenho me remete aos encontros universitários do 

ano passado (2015). E que eu precisei me dedicar muito 

para poder compartilhar conhecimentos para a 

sociedade. ” 

Qualidade Espaço muito interessante 

Sentimento Animação, medo 

Metáfora Biblioteca. Porque na universidade nós encontramos 

conhecimento. 

Sentido A universidade- biblioteca é aquela em que o contraste é 

percebido pela como um espaço muito interessante e com 

animação, mas ao mesmo tempo é um espaço que causa 

medo. 

   
 
 
 
 

 

 

 
É fundamental conhecer os afetos passivos, que geram padecimento, na 

acepção espinosana, de diminuição do conatus, para transformá-los em afetos 

ativos. Neste sentido Martins (2000, p.184) nos diz que “Espinosa propõe que o 



67 
 

conhecimento é justamente o que permite uma transmutação dos afetos de tristes 

porque passivos a alegres porque ativos. ” Já que na Teoria da Afetividade, o 

conhecimento é o mais potente afeto. (RAMACCIOTTI, 2014) 

 

3.4.4 PROJETOS DE VIDA QUE POTENCIALIZAM A VIDA 
 

A Universidade é um espaço de produção de conhecimento, mas também 

é um lugar de profissionalização. Nesta instituição, os futuros bacharéis e 

licenciados aprenderão o ofício que desenvolverão ao longo de suas existências. 

Esta dimensão do trabalho, apareceu em mais da metade dos 

entrevistados, contribuindo na construção de uma estima potencializadora na 

universidade, visto que os indicadores afetivos surgidos nos mapas foram: 

Agradabilidade, pertencimento e contraste.  
O entrevistado nº 01 assim se refere ao trabalho, “Mas aqui é o bom 

caminho para meu futuro ”. “ Porque meu futuro está aqui ”. O entrevistado nº 03 

também aludiu a esta categoria ao dizer que a Universidade é “Um lugar muito bom 

que oferece graduação em letras- LIBRAS. Muito importante para nosso futuro. ” A 

entrevistada nº 04 faz igualmente a associação universidade e trabalho atribuindo à 

instituição de ensino um valor positivo ao afirmar que “A UFC é um lugar de muito 

conhecimento teórico-prático, que nos forma para o futuro, nos oferecendo 

conhecimento teórico e espaços de prática para adquirirmos a experiência 

necessária para ser um bom profissional. ” A entrevistada nº 05 e o entrevistado nº 

06 sublinham esta relação, quando afirmam que “ Um lugar importante porque nos 

profissionaliza”; “acho um lugar importante porque nos capacita para entrar no 

mercado de trabalho”  

O mapa afetivo do entrevistado º 01 representa bem como os projetos de 

vida são potentes: 

 

ENTREVISTADO Nº 01 
Identificação Sujeito 01 Sexo: Masculino Idade: 29 
Estrutura Metafórico 
Significado “O desenho significa um novo mundo para nós, porque 

antigamente o surdo não tinha acesso à universidade. 
Porém hoje, as portas se abriram. O surdo está na 
universidade, mas ainda há a falta de comunicação com 
os ouvintes, que se comunicam entre si por meio da 
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língua oral. Mas aqui é o bom caminho para meu futuro. ” 
Qualidade Ótimo lugar; bem equipado; encontrar os amigos; tem algo 

que não é legal, [...] a maioria dos estudantes serem 
ouvintes e não saberem a LIBRAS; 

Sentimento Sentimentos bons e ruins; amor; felicidade; positivo; 
razoável; futuro; conquista; visibilidade.  

Metáfora Abacaxi. Porque as pessoas veem o abacaxi, aquela 
camada espinhosa por fora, mas por dentro é doce. Do 
mesmo modo a UFC, imaginava de fora, as dificuldades, 
mas aqui dentro é doce, porque meu futuro está aqui. 

Sentido A universidade-abacaxi é aquela em que seus contrastes 
se expressam em sentimentos bons e ruins, em ser 
qualificado como ótimo lugar, mas também onde se sente 
a exclusão da maioria dos estudantes serem ouvintes e 
não saberem LIBRAS, de modo que a interação entre 
aluno surdo e ouvinte não seja plenamente satisfatória. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Censi (2012) baseada em Marx e Vygotsky apresenta duas dimensões da 

categoria trabalho, a dimensão negativa e a dimensão positiva. A negativa se refere 

à alienação nas relações interpessoais, no modelo de produção capitalista. E a 

positiva, que me interessa aqui é a dimensão que Vygotsky se debruçou: o trabalho 

como atividade vital. 

A dimensão trabalho engloba toda a intervenção do ser humano na 

natureza que a altera e consequentemente transforma o homem e a mulher, de tal 

modo que é o trabalho que nos constitui homem e mulher. Portanto, a formação do 

futuro docente surdo se compõe com uma dimensão que é vital para si. Por isso, o 

trabalho estabelece uma estima potencializadora na universidade. 
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3.4.5 IMAGENS AFETIVAS DA UNIVERSIDADE 
 
 A partir da aplicação do Instrumento Gerador dos Mapas Afetivos, foi 

construído os Mapas Afetivos da Universidade, o que se constituem como 

indicadores afetivos da Estima de Lugar dos alunos surdos na Universidade, 

potencializando ou despotencializando sua ação. Abaixo, veremos as imagens 

afetivas da universidade pesquisada. 

 

 

Tabela nº 04. Imagens afetivas da universidade  

Imagens encontradas 
nos Mapas Afetivos 

Qualidade das imagens 
apontadas pelos alunos 
surdos 

Sentimentos 
apreendidos nas 
imagens produzidas 
pelos alunos surdos 

Agradabilidade Eu me sinto muito bem 

aqui; é muito bom estar 

aqui; é um lugar de muito 

conhecimento teórico-

prático; 

Amizade, interação, 

conhecimento, 

oportunidade, alegria, 

dedicação. 

Pertencimento Lugar importante Alegria, interação, união, 

felicidade, bom 

Contrastes Ótimo lugar; bem 

equipado; encontrar os 

amigos; tem algo que não 

é legal, [...] a maioria dos 

estudantes serem 

ouvintes e não saberem a 

LIBRAS 

Sentimentos bons e ruins; 

amor; felicidade; positivo; 

razoável; futuro; 

conquista; visibilidade. 

(Fonte: Elaboração do pesquisador)  

  

Como vemos, a Estima de Lugar apreendida nos Mapas Afetivos evidencia 

que, os afetos que surgem do encontre aluno surdo e universidade são afetos 

potencializadores, ou seja, a Estima de Lugar é potencializadora. Nos Mapas 
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Afetivos colhidos não houve frequência de indicadores despotencializadores como 

insegurança e destruição. Os contrastes mostraram-se potencializadores. 

 Portanto, com a Estima de Lugar potencializadora em conjunto com condições 

de acessibilidade adequadas tornam a universidade um ambiente agradável e alegre 

de se estar. 
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IV A dimensão afetiva na promoção de condições de acessibilidade para o 
aluno surdo 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Pergunta-se frequentemente: qual é a 

real necessidade dos excluídos? Aos 

pobres basta o alimento? Aos 

discriminados basta a lei? Às crianças 

basta o acesso à escola? É evidente que 

não. Essas são medidas fundamentais, 

mas não são suficientes. Os excluídos, 

como todos os homens, têm fome de 

dignidade. Eles desejam ser reconhecidos 

como gente, como seres humanos. 

Necessitam de afeto, de atenção, de 

sentir que são únicos, e que ao mesmo 

tempo, são iguais aos seus semelhantes, 

o que lhes é negado nas relações injustas 

e discriminatórias. ” 

Bader Sawaia, socióloga brasileira 
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4. Paradigmas de Acessibilidade 
 

A seguir, discutirei os paradigmas da acessibilidade, que foram forjados 

de acordo com os construtos científicos e filosóficos que teorizam sobre o outro.  
 
4.1 Paradigma Clínico- Terapêutico 
 

O termo acessibilidade tem se tornado nas últimas décadas um 

imperativo discursivo social. A maioria das pessoas sabe identificar, de relance, se 

um espaço é ou não acessível, mesmo que esta capacidade de discernimento não 

esteja necessariamente atrelada à indignação e sensação de injustiça social. 

Na maioria das vezes também, esta habilidade se refere exclusivamente 

às pessoas com deficiência, sobretudo às pessoas que utilizam cadeiras de rodas 

para se locomover, com mobilidade reduzida ou aos cegos. Então, para que o 

espaço seja considerado acessível deve conter rampas, portas largas, pisos táteis, 

calçadas uniformes e outras disposições espaciais, previstas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

E nos sentimos inclusivos quando nos atentamos a esses detalhes, que, 

de fato, facilitam a vida de muita gente. Todavia, pensar somente em adaptações 

estará consciente ou inconscientemente reproduzindo uma lógica colonialista, nesta 

lógica, existe o outro que é deficiente e que necessita que os não deficientes, 

promovam a inclusão.... Este e outros discursos afins colonizam, regulamentam e 

controlam a alteridade (SKLIAR, 2006). 

Skliar continua (2006, p.28): 
 
É por isso que se pode notar a presença reiterada de uma inclusão 
excludente: cria-se a ilusão de um território inclusivo e é nessa 
espacialidade na qual se exerce a expulsão de todos os outros que são 
pensados e produzidos como ambíguos e anormais.  
 

Para não reproduzir esta inclusão perversa, que incluem para excluir 

(SAWAIA, 2013) o caminho é se aproximar da experiência do outro, pensar na 

acessibilidade em termos de experiência, (LARROSA, 2002); experiências 

atravessadas por afetos. 
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As pessoas surdas vêm conquistando espaços outrora inacessíveis, 

devido às ideologias discriminatórias, que os privavam de exercer plenamente sua 

cidadania. Direitos que deveriam lhes ser assegurados, mas negligenciados, 

consciente ou inconscientemente, por mentalidades que lhes impõem obstáculos 

que dificultam seu acesso aos diversos setores da sociedade. 

Todavia, as pessoas surdas constroem ao longo de sua existência modos 

de subjetivação, que lhes protegem dos efeitos negativos das intempéries 

encontradas diariamente em suas vidas e impulsionam-nos a lutar por um uma 

sociedade, onde seus espaços sejam acolhedores e sejam elaborados de acordo 

com a identidade e cultura surda 11.  

Sendo assim, as pessoas surdas, ao entrarem em contato com os 

diversos espaços em seu entorno, vão os percebendo e os significando, segundo 

suas experiências exitosas e desastrosas, desencadeando o estreitamento ou o 

distanciamento dos laços afetivos aos ambientes. 

No paradigma clínico-terapêutico, que faz uso do avanço tecnológico do 

final do século XIX e meados do século subsequente, o modelo de homem e de 

mulher é o modelo forjado pela ciência mecanicista e positivista. 

Portanto, o modelo de pessoa idealizado e escolhido como padrão é o 

homem, heterossexual, branco, ouvinte, vidente, que não utiliza cadeiras de rodas 

para ir e vir. E todos que não reproduzem este roteiro, que pela sua existência 

colocavam em xeque este ideal, sofrem opressão, que, no caso da Comunidade 

Surda, esta opressão é denominada de ouvintismo. Para Skliar (1998, p.15), o 

ouvintismo “é um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo 

está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte. ” 

Nesta perspectiva, a acessibilidade depende das modificações no ser 

faltante, para que ele tivesse acesso à sociedade construída para o modelo de 

pessoa ideal. Uma sociedade que, por meio de discursos e lugares buscava 

homogeneizar as diferenças até chegar o mais próximo possível do ser ideal. De 

acordo com Bisol e Sperb(2010, p.x) 

 

                                                 
11 O jeito de o sujeito surdo entender o mundo e modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável 
ajustando-o com suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e 
das “almas” da comunidade surda. (STROBEL,2007,p.27) 
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O direcionamento dado por profissionais da saúde e da educação se centra 
na reabilitação: a perda auditiva traz consequências ao desenvolvimento 
psicossocial do surdo, diminuindo consideravelmente sua capacidade de 
adaptação social. Deve-se tentar a cura do problema auditivo (implantes 
cocleares, próteses) e a correção dos defeitos da fala por meio da 
aprendizagem da língua oral.  

  

Com isso, tratamentos reabilitadores eram e são oferecidos 

exclusivamente às pessoas com deficiência, neste caso, aos surdos. E como é 

compreendida a deficiência aqui?  Diniz (2008, p. 04) esclarece que neste modelo: 

“A concepção de deficiência como uma variação do normal da espécie humana foi 

uma criação discursiva do século XVIII, e desde então ser deficiente é experimentar 

um corpo fora da norma. ” 

No caso dos surdos, este paradigma influenciou um marco (negativo) na 

educação de surdos a nível mundial, o Congresso de Milão em 1880, onde foi 

decidido que o modelo mais adequado para o surdo era o oralismo e as línguas de 

sinais deveriam ser proibidas, pois atrapalhariam o desenvolvimento do surdo. 

Com os avanços tecnológicos frutos, da dessacralização do corpo, 

promovida pelo Renascimento, o saber médico verificou que a razão de o surdo não 

vocalizar a língua oral padrão de seu país residia no fato de não haver treinamento 

para lograr tal propósito e os sujeitos surdos deveriam ser submetidos a um 

processo reabilitador para aprender a falar, desaconselhando a utilização da língua 

de sinais com o pretexto de turvar o desenvolvimento cognitivo. (SOARES, 2005) 

Desta forma, o paradigma clínico-terapêutico tenta aproximar o surdo que 

se desviou da norma no século XVIII, tornando-o mais próximo do ser ideal, com 

suas barreiras superadas, visto que o problema fora resolvido, agora o surdo é 

oralizado e capaz de realizar leitura labial. 

Para este paradigma, a experiência do ser surdo é uma tragédia pessoal 

de cunho eminentemente biológico, e a intervenção médica, reabilitadora, integraria 

a pessoa surda à sociedade. Portanto, a acessibilidade é de responsabilidade do 

outro deficiente, que necessita se ajustar para ter acesso com autonomia aos 

ambientes. 

 
4.2Paradigma social 
 

O Modelo Social de Deficiência, surge no Reino Unido na década de 1970 

com os sociólogos Paul Hunt e Michael Oliver, que insatisfeitos com a autoridade 
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médica sobre a deficiência, eles, enquanto pessoas com deficiência criticaram o 

modo de tratamento que vinha sendo dado aos seus pares. 

Neste paradigma, a deficiência é compreendida como a opressão pelo 

corpo, assim como o sexismo e o racismo. Neste sentido a deficiência não é 

considerada um atributo que nasça com o sujeito, mas que surge por conta de uma 

sociedade que não foi construída sensível às particularidades das pessoas. 

Para Diniz (2007, p. 05), a deficiência passou a ser entendida como uma 

forma particular de opressão social, como a sofrida por outros grupos minoritários, 

como as mulheres e os negros. 

Portanto, não são as pessoas que são deficientes, mas os espaços. Eles 

que provocam a limitação nas pessoas com alguma peculiaridade sensorial ou física. 

Uma pessoa que utiliza cadeiras de rodas não se sentiria discriminada, se não fosse 

submetida a constrangimentos por obstáculos que dificultam ou impedem sua 

mobilidade, dependendo de outrem para realizá-lo. 

Cohen (2006, p.40) afirma em sua tese de doutoramento em relação à 

pessoa com deficiência: 

 
(...) sua locomoção, sua acessibilidade e sua orientação ficarão 
condicionadas pelas características ambientais e não por suas habilidades. 
A responsabilidade de inclusão deste corpo é retirada da pessoa, sendo 
transferida para seu universo de ação ou seu ambiente sensível.  

 

No paradigma social, a acessibilidade consiste em tornar o ambiente apto 

para receber as pessoas com suas peculiaridades de toda ordem, o que Cohen 

denomina de acessibilidade plena. Portanto, são os espaços que oprimem as 

pessoas e são os espaços que devem sofrer intervenções no intuito de serem 

sensível as plurais possibilidades corporais de existir e na contemporaneidade, os 

estudos relativos ao desenho universal ganham sobremaneira força. 

 
4.3 PARADIGMA ÉTICO-POLÍTICO 
 

O Paradigma Social inaugurado pelas valiosas contribuições do Disability 

Studies, foi um divisor de águas para os estudos sobre a deficiência e tiveram 

impactos incomensuráveis na vida das pessoas com deficiência, na medida em que, 

eles próprios, denunciavam as condições opressoras em que viviam, colocando em 

xeque a autoridade médica e operando o conceito de deficiência no plano político. 
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“Nada sobre nós sem nós” foi o lema das bandeiras de luta dos 

movimentos das pessoas com deficiência no Brasil na década de 1970 e a partir de 

então, elas desautorizavam a tutela do outro não deficiente, que supostamente 

detém um saber sobre si. 

Porém, estudos sob a orientação da professora Bader Sawaia, têm 

colocado luz em uma dimensão do ser humano historicamente negligenciada pela 

psicologia, e que consideramos premente nas análises sobre a dialética exclusão-

inclusão na acessibilidade; a saber: a afetividade. 

Estudar a acessibilidade por meio da afetividade é considerar uma 

dimensão da existência humana que foi negligenciada tradicionalmente pela 

psicologia que, com ranços do positivismo, compreende que a afetividade é algo que 

põe por água a baixo a tão sagrada (e ilusória) neutralidade e rigor científico.  

É também considerar a ética como uma dimensão inalienável do ser 

humano, um compromisso com a transformação social, em direção a um modelo 

societário que não oprima e que não promova as paixões tristes e 

despotencializadoras nas pessoas. (SAWAIA, 2013) 

Por isso, é premente sublinhar de qual afetividade me refiro aqui. Sawaia 

(2003, p.100) a define assim: 
 
Afetividade é, aqui, entendida como a tonalidade e a cor emocional que 
impregna a existência do ser humano e se apresenta como: 1) sentimento: 
reações moderadas de prazer e desprazer, que não se refere a objetos 
específicos. 2) Emoção, fenômeno afetivo intenso, breve e centrado em 
fenômenos que interrompem o fluxo normal da conduta. 

  

Autores como Sawaia, Vygotsky, Espinosa e Bomfim, ao evidenciar a 

afetividade como uma categoria imprescindível para a análise dos fenômenos 

sociais, podem contribuir para as pesquisas sobre acessibilidade. 

Quanto aos estudos sobre a pessoa com deficiência, Vygotsky (1997) 

dedicou uma obra exclusiva para tratar desta discussão. Para o referido autor há 

dois tipos de deficiência: a primária e a secundária. A primeira faz referência à 

particularidade sensorial, de mobilidade ou intelectual e a segunda se refere às 

implicações psicossociais destas particularidades. 

As implicações psicossociais do ser surdo em uma sociedade ouvintista 

gera sofrimento ético-político, podendo assim paralisar a ação do aluno surdo na 

universidade, ou ele diante das adversidades impostas, resiste e luta. Por isso, é 
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imprescindível, na avaliação dos espaços construídos acessar os afetos dos alunos 

surdos sobre o lugar e, desta forma, levar em consideração as necessidades, que 

também são afetivas e simbólicas. 

A seguir, por meio dos referenciais teóricos do Paradigma Ético-Político, 

identifiquei categorias por meio dos dados colhidos através do IGMA e entrevista. 

 
4.2.1 Identidade e Cultura Surda 
 

Tenho me referido frequentemente à identidade e à cultura surda no 

decorrer deste trabalho. Entretanto, apesar de o tempo todo haver pistas sobre do 

que se trata essas duas categorias, nesta seção com o suporte teórico das 

pesquisadoras surdas Gladis Perlin e Karin Strobel, me deterei um pouco nesta 

discussão, tendo como pano de fundo as informações apreendidas na nossa 

pesquisa. 

Perlin (1998) em sua dissertação de mestrado investigou sobre identidade 

surda e nos sinalizou a heterogeneidade dos povos surdos, identificando as 

principais identidades encontradas nessa população. 

A primeira que vou tratar aqui é a identidade que ela chamou de 

identidade surda ou política. Esse nome se refere exatamente a presença forte da 

dimensão política na constituição desta identidade. São surdos que têm a Libras 

como língua materna, sabem-se surdos e tem orgulho da sua condição. Reúnem em 

associações de surdos para defender seus direitos e fortalecer sua língua e cultura. 

Tem necessidade de profissionais tradutores-intérpretes de Libras- Português para 

ter acesso às informações transmitidas na língua oral do seu país, como também 

utilizam tecnologias adaptadas à sua cultura como campainhas luminosas, celulares 

com vídeo conferência para diálogos em tempo real com outros sinalizantes etc. 

No nosso estudo, 7 (sete) surdos apresentam esta identidade, como 

podemos ver no discurso dos seguintes entrevistados: O entrevistado nº 01 diz que 

“ [...] nós surdos nos capacitamos profissionalmente e colaboramos com o 

fortalecimento da nossa língua. ” O entrevistado nº 02 também aponta nesta direção, 

ao dizer que: “ [...]o positivo é o fato de as pessoas me verem no espaço acadêmico, 

aí veem que o surdo é capaz, e me sinto muito feliz em contribuir neste processo, de 

poder contribuir para desmistificar preconceitos e abrir mentes. ” 
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O entrevistado nº 03, ao ser questionado o que deveria melhorar na 

universidade, responde: “ Salas maiores onde a gente possa sinalizar livremente e 

não como robôs”, enquanto a entrevistada nº04 reivindica que os servidores da 

universidade sinalizem também: “Falta os funcionários aprenderem LIBRAS, 

principalmente isto. ”  Vejamos o mapa afetivo do entrevistado nº 03: 

 
ENTREVISTADO Nº 03 
Identificação Sujeito: 03 Sexo: Masculino Idade: 37 anos 
Estrutura Metafórico 
Significado “ Significa como eu me sinto na universidade. São 

sentimentos bons. ” 
Qualidade Me provoca boas sensações. 
Sentimento Amor, paz, amizade, interação. 
Metáfora Filme. Porque a gente vê diversas culturas aqui. 
Sentido A universidade- filme  é aquela em que a agradabilidade 

é sentida pelas sensações boas ,pelo amor, paz  e 
amizade experimentadas na vivência acadêmica. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

O discurso da entrevistada nº 05, sintetiza bem a identidade surda política: 

“ O desenho, para mim, representa abertura. A criação do curso de Letras- LIBRAS, 

com professores surdos, com identidade igual a minha, isso é acessibilidade. ” 

Vejam: 

ENTREVISTADO Nº 05 
Identificação Sujeito: 05 Sexo: Feminino Idade: 20 anos 
Estrutura Metafórico 
Significado “ O desenho para mim, representa abertura. A criação do 

curso de Letras- LIBRAS, com professores surdos, com 
identidade igual a minha, isso é acessibilidade” 

Qualidade Lugar importante 
Sentimento Alegria, interação, união, felicidade, bom 
Metáfora Casa. Eu me sinto bem aqui. 
Sentido A universidade-casa é aquela em que o pertencimento é 

sentido como um lugar importante visto que há o 
reconhecimento da identidade surda entre os pares. 
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Seguindo esta mesma linha, o entrevistado nº 06 diz que: “ Me traz a 

sensação de liberdade, mas é necessário que os ouvintes respeitem minha cultura e 

minha língua. ”Vejamos seu mapa afetivo: 

ENTREVISTADO Nº 06 
 Identificação Sujeito: 6 Sexo: Masculino Idade: 24 
Estrutura Metafórico 
Significado “ O desenho significa para mim a interação de dois 

mundos; o mundo dos surdos e o mundo dos ouvintes, 
onde alguns ouvintes sinalizam e outros não. E também 
antes os surdos se restringiam muito ao espaço familiar e 
hoje não, há as universidades. ” 

Qualidade Traz a sensação de liberdade, um lugar importante 
Sentimento Amizade, tristeza, felicidade, amor, liberdade. 
Metáfora Natureza porque é bonito como a natureza. 
Sentido A universidade-natureza é aquela que a agradabilidade é 

sentida pela sensação de liberdade que ela provoca. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Para concluir, com as citações dos entrevistados, trago o discurso da 

entrevistada nº 08, que assim disse sobre o que precisava melhorar na universidade: 

“ O que melhoraria no campus seria os funcionários saberem LIBRAS para se 

comunicar com a gente. ” 

A outra identidade encontrada na pesquisa por Perlin, foi a identidade 

híbrida. Nesta identidade, a pessoa nasce ouvinte e se torna surda por incidentes 

externos como um acidente ou uma doença. Dependendo de quando se tornou 

surdo, a pessoa pode conhecer a lógica da estrutura do português falado. São 

oralizados e convivem confortavelmente, tanto na comunidade surda como na 

comunidade ouvinte. Como os surdos de identidade política, os surdos de identidade 

híbrida também se entendem como surdo, organizam-se em associações de surdos 

e participam das lutas e movimentos surdos, também necessitam de intérpretes de 

Libras para realizar mediações linguísticas, sobretudo em situações formais como 



80 
 

médico e banco, mas informalmente com família e amigos conseguem se comunicar 

na língua oral. 

Pareceu-me ser a condição do entrevistado nº 07. No período em que eu 

estava realizando a pesquisa, ele se comunicava comigo por meio da bimodalidade 

(oralizar e sinalizar ao mesmo tempo) e eu frequentemente o encontrava com 

grupos de ouvintes interagindo em português. Como também com grupos de surdos 

em Libras. Assim como os outros entrevistados, falou da necessidade de os 

servidores da universidade aprenderam a Libras para melhorar a interação entre 

surdos e ouvintes. 

Há também as identidades de transição, que são os surdos que foram 

mantidos afastados da comunidade surda por muito tempo e que, quando se 

encontram com os seus pares, identificam-se com a cultura surda e passam 

internalizar os códigos culturais dos surdos, identificando-se com seus pares. Existe 

também a identidade surda incompleta, na qual há uma negação da identidade 

surda, ou seja, o surdo vive sob a influência da ideologia ouvintista e tenta reproduzir 

os códigos culturais da cultura ouvinte. 

A seguinte é a identidade surda flutuante, na qual os surdos não estão 

integrados à comunidade surda (por não sinalizar e não se identificar com a cultura 

surda) e tampouco à comunidade ouvinte, vão se identificando com os fragmentos 

identitários de ambos os grupos. Existe também a identidade surda diáspora, que 

são surdos que são de origem de uma região e se mudam para outra. Por fim, a 

identidade surda intermediária, os sujeitos utilizam aparelhos auditivos e 

amplificadores de som, preferem legendas na TV, não veem necessidade de 

intérpretes de Libras, ou seja, apresentam dificuldade no seu processo 

identificatórios, pois não se veem surdos nem ouvintes. 

 Concluída a explanação sobre as identidades surdas, gostaria de introduzir a 

discussão sobre a cultura surda dos povos surdos. De acordo com Strobel (2009), a 

cultura surda pode ser expressa por meio de oito artefatos. Esses artefatos 

representam o modo de ser e estar sendo surdo e são: a experiência visual; o 

linguístico; o familiar; a literatura surda; as artes visuais; a vida social e esportiva e o 

político.  

 O primeiro artefato se refere à experiência visual, ou seja, o surdo é aquele 

que vê e que tem suas experiências mediadas pela visão. O segundo artefato é o 

linguístico e abrange as línguas de sinais que são línguas viso-motoras contento 
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gramática, expressões idiomáticas, gírias, regionalismo, enfim, toda a complexidade 

das línguas orais. 

O terceiro artefato, o familiar faz alusão às questões familiares de 

crianças surdas filhas de pais surdos e as crianças surdas filhas de pais ouvintes. O 

quarto artefato, a literatura surda retrata as produções surdas em língua de sinais 

como poesia e contação de história, já as artes visuais se refere ao teatro surdo e as 

artes plásticas. 

No artefato vida social e esportiva está incluso os encontros dos surdos 

na associação, os campeonatos esportivos de surdos, os festejos do dia nacional do 

surdo. E o oitavo artefato, o político refere-se aos movimentos e as lutas surdas. 

Nas entrevistas apareceram esta dimensão, no quesito de como melhorar 

a universidade. Os surdos entrevistados trouxeram as seguintes demandas: que os 

servidores da universidade aprendessem Libras; que as salas de aula fossem mais 

espaçosas, para que os surdos sinalizassem mais livremente, que as salas de 

estudo coletivas da biblioteca tivessem uma proteção acústica para que eles 

pudessem sinalizar sem se preocupar com o barulho que a composição dos sinais 

eventualmente provoca; que houvesse mais palestras acessíveis em Libras. 
 
4.2.2 A questão do reconhecimento 
 

A demanda por reconhecimento surgiu nos mapas afetivos, como 

podemos verificar nos seguintes trechos: Entrevistado nº 01: “Parece que o curso de 

Letras- Libras não tem reconhecimento da sociedade. ” “Eu gosto de professores 

surdos e ouvintes, principalmente os que sinalizam e que conhecem bem a cultura e 

a identidade surda, porque assim vai haver interação entre nós, alunos surdos, e 

professores”. 

O entrevistado nº 02 também traz nas suas palavras- síntese o termo 

visibilidade e traz como metáfora a ideia de um país estrangeiro “ Sinto-me como um 

estrangeiro em uma pátria que não é a minha e que nada é pensado de acordo com 

minha cultura e que aos poucos eu preciso ir me adaptando. ” 

A entrevistada nº 05 diz que sente uma abertura em relação à 

universidade após a criação do curso de Letras- Libras: “com professores surdos, 

com identidade igual a minha. Isso é acessibilidade”. Sobre as sensações que o 
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desenho provoca, o entrevistado nº 06 responde que: “ Me traz uma sensação boa, 

mas é necessário que os ouvintes respeitem minha cultura e minha língua”. 

Dos oitos entrevistados, sete deles apontaram a importância de os 

servidores da universidade aprenderem a Libras. Isso sinaliza a necessidade de 

reconhecimento também como um povo que tem uma língua e uma cultura e precisa 

que seu modo de ser e existir seja considerado nos ambientes. Sobre essa questão 

Sawaia (2003, p. 55) de modo contundente pontua: 

 
Pergunta-se frequentemente: qual é a real necessidade dos excluídos? Aos 
pobres basta o alimento? Aos discriminados basta a lei? Às crianças basta o 
acesso à escola? É evidente que não. Essas são medidas fundamentais, 
mas não suficientes. Os excluídos como todos os homens tem fome de 
dignidade. Eles desejam ser reconhecidos como “gente”, como seres 
humanos. Necessitam de afeto, de atenção, de sentir que realmente são 
únicos e que, ao mesmo tempo, são iguais aos seus semelhantes, o que 
lhes é negado nas relações sociais injustas e discriminadoras.  
 

Como podemos perceber, as demandas por reconhecimento são tão vitais 

quanto a materialização das políticas de inclusão, elas potencializam alegrias e 

felicidade para os discentes surdos e isso também deve ser levado em conta na 

construção de uma universidade plenamente acessível. 

Para o surdo, aprender a Libras não significa apenas aprender seu idioma 

para se comunicarem com ele, mas significa reconhecê-lo como gente. Como afirma 

Pontes (2011, p.267), o reconhecimento é “ um elemento fundamental na promoção 

da justiça social”. A violação do seu direito de ser reconhecido causa tanto 

sofrimento quanto não ter acesso ao serviço do tradutor/ intérprete de Libras, 

quando necessário. 

 

4.2.3 A ética da acessibilidade e a superação do sofrimento ético-político na 
universidade 
 

Sawaia (2009) em pesquisas realizadas em torno da dimensão 

psicológica na dialética exclusão- inclusão, concluiu que existe um sofrimento que é 

diferente da dor física, que é um sofrimento experimentado nas relações de exclusão 

sociais, ou em suas palavras “ a dor mediada pelas injustiças sociais”. A esse 

sofrimento ela chama de sofrimento ético-político. 

Para a autora acima, o sofrimento ético- político “ surge da situação de 

ser tratado como inferior, subalterno, sem valor, apêndice inútil da sociedade” (1999, 
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p.56). É o sofrimento de se sentir estrangeiro em sua própria pátria como o 

sentimento do entrevistado nº 02. É o sentimento de tristeza experimentado pela 

entrevistada nº 08 por causa das limitações que ela vivencia no ambiente 

universitário. Como podemos ver no seu mapa afetivo: 

 
ENTREVISTADA 08 
Identificação Sujeito:08 Sexo: feminino Idade:28 anos 
Estrutura Metafórico 
Significado “ Este desenho significa minha expressão diante da falta 

de interação e os limites que, às vezes, experimento aqui, 
e isto me deixa triste.” 

Qualidade Bom lugar, ótimos professores, aspectos ruins 
Sentimento Tristeza, um pouco chateada, amizade 
Metáfora “ Algo poderoso, porque as coisas aqui são mais árduas 

em relação a outras faculdades.” 
Sentido A  universidade- algo poderoso é aquela em que seus 

contrastes é sentida nos pares bom lugar e amizade, mas 
com aspectos ruins, que desperta tristeza e chateação. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

O sofrimento ético- político é o sofrimento que surge nos maus encontros 

e que diminui nossa potência de agir, o que, de modo inversamente proporcional, 

aumenta nossa potência de padecimento. Dito de outra forma, a potência de 

padecimento é a diminuição do nosso conatus, gerando passividade e inatividade. 

Pensar em condições de acessibilidade no paradigma ético-político é 

pensar também em estratégias de como evitar os maus encontros e fomentar os 

bons encontros dentro da universidade, visto que, como nos diz Espinosa (2016), 

somente um afeto tão potente quanto para fazer desaparecer o afeto indesejado, o 

afeto que imobiliza a expansão das nossas possibilidades de ser e existir. 

Miura e Sawaia (2013) citam o potencial transformador social do 

sofrimento-ético político se ele for transformado em ações coletivas. Por isso, é 



84 
 

fundamental que as intervenções, no âmbito da acessibilidade, sejam pautadas em 

construções coletivas. Possibilitar a reflexão que, quando o outro se fortalece, se 

expande e é feliz, nós também somos afetados positivamente, porque somos 

também composições dos outros. 

Chamo de ética da acessibilidade, baseado em Sawaia (2003), a 

dimensão ético-política que está em jogo na acessibilidade, transformando as 

paixões tristes e alegrias passivas em afetos-ação dando mais clareza nas escolhas 

dos bons encontros dentre dos ambientes construídos. 

No caso da nossa pesquisa, falar em ética da acessibilidade é considerar 

a identidade e cultura surda, reconhecendo sua dignidade enquanto sujeito surdo e 

desconsiderar esta dimensão é gerar potências de padecimento e 

consequentemente sofrimento ético-político tornando o ambiente inacessível para o 

surdo. 

A ética da acessibilidade tem a ver com o compromisso coletivo da 

comunidade acadêmica na promoção de bons encontros dentro da universidade 

para gerar um bem-estar psicossocial para todos. 

Portanto, no paradigma ético-político, a acessibilidade é definida não 

apenas como a promoção de condições de acesso e permanência dos alunos 

surdos na universidade, mas também pelo respeito as demandas de felicidade e de 

liberdade dos sujeitos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na introdução tratei de encontros e de seus respectivos e (inúmeros) 

desdobramentos. Todo o encontro marcado ou não envolve interlocutores que 

inevitavelmente intercambiam comunicações verbais e/ou não verbais: é o rapaz que 

esbarra acidentalmente em outro e constrangido pede desculpas que num átimo de 

segundo é acolhido pelo indulgente transeunte que lhe diz não foi nada ou os 

sexagenários que se veem todo final de tarde sentados à praça com suas narrativas 

que colorem a cena urbana, em ambas as situações, o encontro é a virtual iminência 

de uma conversa, que para se realizar vai depender da disposição dos 

interlocutores. 

Jorge Larrosa faz uma verdadeira apologia à conversa no seu posfácio ao 

livro E se o outro não estivesse aí de Carlos Skliar. No texto ele diz que em uma 

conversa nós podemos ouvir o que não queríamos ouvir e igualmente dizer o que 

não esperávamos dizer como também sublinhou que uma conversa não se acaba 

nunca, ela se interrompe e é retomada em outros lugares, com outras pessoas. É 

com este sentimento que escrevo estas considerações. 

Investigar as condições de acessibilidade por meio dos afetos possibilitou 

clarificar dimensões importantes para potencializar a inclusão de alunos surdos no 

Ensino Superior. Esta pesquisa teve como objetivo investigar a relação entre a 

afetividade e a acessibilidade e para alcançá-lo, três pontos de investigação foram 

estabelecidos: busquei identificar as condições de acessibilidade que potencializam 

a ação do surdo na universidade, investiguei os entraves para a inclusão de alunos 

surdos em ambiente acadêmico e como também analisei uma ética da 

acessibilidade que favoreça a inclusão do aluno surdo na universidade. 

Portanto, ao término da nossa investigação, identificamos que as políticas 

de inclusão que materializaram o curso de Letras- Libras e os núcleos de 

acessibilidade nas Instituições Federais de Ensino Superior, como também os 

projetos de vida dos discentes surdos, o reconhecimento de sua identidade e cultura 

são elementos potencializadores da ação do surdo na universidade, sinalizando 

(literalmente) para nós que a universidade acessível é aquela que leva em 

consideração essas demandas de felicidade e de liberdade. 
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Esta pesquisa foi realizada com alunos surdos, que cursavam a faculdade 

de Letras-Libras, e durante todo o processo eu me perguntava quais seriam as 

imagens afetivas da universidade elaboradas por discentes surdos que faziam parte 

de outros cursos, haveria semelhança? Haveria diferença? Espero que mais 

pesquisas, que investiguem a relação afetividade e acessibilidade, possam 

acontecer e com essas informações enriquecer ainda mais as discussões sobre 

acessibilidade. 

Vimos também que as paixões tristes e as alegrias passivas como a 

tristeza, a esperança, o medo e o rebaixamento dificultam a inclusão dos alunos 

surdos na universidade diminuindo sua potência de agir, paralisando sua ação na 

direção de bons encontros. 

Conhecer, na acepção espinosana, as paixões tristes e as alegrias 

passivas e investigar suas causas, são cruciais para o planejamento estratégico de 

enfrentamento de situações que as geram, possibilitando assim a construção de 

ambientes onde a estima de lugar seja potencializadora. 

A Estima de Lugar se mostrou uma categoria imprescindível na avaliação 

de ambientes construídos, porque leva em consideração à ética da acessibilidade e 

a dimensão subjetiva, que estão em jogo nas condições de acessibilidade. 

Nas imagens afetivas da universidade, percebemos que o indicador 

afetivo contraste, tido ocorrência em cinco mapas afetivos, possibilita que as paixões 

tristes e alegrias passivas na universidade se transformem em afeto-ação dando 

mais clareza aos surdos nas escolhas de bons encontros, o que baseado em 

Sawaia, chamei de ética da acessibilidade. 

Esta pesquisa não teve a pretensão de ser porta-voz do aluno surdo ou 

algo do gênero, mas a partir de uma realidade, ouvir o que os surdos têm a dizer 

sobre a acessibilidade, seja através de suas mãos ou dos sentimentos e emoções 

que surgem nos encontros no ambiente universitário. 

Conviver esse período com os surdos universitários, participando das 

cenas cotidianas, aprendendo os regionalismos da Libras sinalizada aqui em 

Fortaleza, ouvindo suas histórias de vida me fizeram perceber que na pesquisa, o 

amor, a felicidade, as alegrias são afetos bem-vindos porque nos impulsiona a ir 

além.  

Portanto, espero que esta pesquisa possa ser útil para arquitetos, educadores, 

psicólogos e todos os profissionais que estão engajados na construção diária de 
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uma universidade acessível, compromisso esse que se constitui como um ato ético 

no sentido espinosano. 
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APÊNDICE A 
INSTRUMENTO GERADOR DOS MAPAS AFETIVOS 

(Adaptado a partir de Bomfim,2010) 
Participante nº __ Idade __ Sexo: ( ) Masculino (  ) Feminino 
Naturalidade: _______________ 
Quanto tempo estuda na Universidade Federal do Ceará- UFC? _____ 
Qual curso você estuda? ____ 
1. Primeiramente, muito obrigado por sua colaboração. Abaixo você 

deverá fazer um desenho que represente sua forma de ver ou de 
sentir o Campus do Benfica da Universidade Federal do Ceará- UFC? 
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2. As perguntas abaixo se referem ao desenho feito por você. Gostaria 
de sublinhar que não existem respostas certas ou erradas tampouco 
boas ou ruins, mas sim suas impressões e opiniões. 

 
2.1 Explique o significado do desenho para você. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.2 Descreve os sentimentos que o desenho provoca em você. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
2.3 Escreve seis palavras que sintetizem seu sentimento em relação ao 

desenho feito por você. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Abaixo você encontrará perguntas referentes ao campus da     
universidade que você estuda. Vale lembrar que não existem respostas 
certas ou erradas tampouco boas ou ruins, mas sim suas impressões e 
opiniões. 
3. Caso alguém perguntasse para você, o que você acha deste campus 

da universidade, qual seria sua resposta? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

4. Se você tivesse que fazer uma comparação deste campus da 
universidade com algo, com que você compararia? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 

5. Descreve os caminhos que você realiza com frequência dentro da 
universidade (como nomes de lugares de origem e destino bem como 
de algo que chama sua atenção no percurso) e qual a finalidade em 
que o faz. 

Caminho 1. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Caminho 2. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
6. Indique um lugar que representa este campus da universidade para 

você. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

7. Do que você gosta neste campus da universidade. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

8. O que você poderia melhorar neste campus da universidade? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- TCLE 

 
Olá! Chamo-me Diego Menezes Augusto, psicólogo CRP-17/1544 e aluno do curso 
de mestrado do Programa de Pós- Graduação em Psicologia da Universidade 
Federal do Ceará- UFC, estou realizando uma pesquisa intitulada Acessibilidade e 
Afetividade: um estudo com alunos surdos em ambiente universitário sob 
orientação da professora Drª Zulmira Áurea Cruz Bomfim cujo objetivo é investigar a 
relação entre Estima de Lugar e Acessibilidade de alunos surdos em ambientes 
universitários. 
Gostaria de convidar você a participar da nossa pesquisa. Sua participação é 
voluntária e consistirá em responder o Instrumento Gerador dos Mapas Afetivos no 
qual você será convidado a elaborar um desenho e em seguida responder a 
perguntas pertinentes ao desenho e ao ambiente investigado como também 
responder uma entrevista semiestruturada com roteiro previamente elaborado por 
mim com questões relativas à pesquisa, que serão gravadas em vídeo, caso você 
me autorize. Garanto que não haverá identificação do seu nome no instrumento, na 
entrevista e no vídeo como também nas produções científicas que surgirão com esta 
pesquisa.  
Você poderá desistir de participar da pesquisa em qualquer etapa, independente do 
motivo que levou você a optar pela desistência, sem nenhum prejuízo ou dano para 
você. Você poderá ter acesso às informações referentes à sua participação na 
pesquisa assim que desejar. É importante também informar que o risco que você 
poderá ter é se sentir constrangido com alguma pergunta, mas para que isso não 
aconteça, eu fui treinado para a aplicação dos instrumentos e terei o cuidado de 
agendar o dia, a hora e o local de acordo com sua disponibilidade e em total sigilo. 
Outro procedimento tomado para resguardar você deste risco foi a submissão deste 
projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa- COMEPE-UFC composto por 
pesquisadores e especialistas na área para verificar se os instrumentos respeitam à 
dignidade humana. Caso você aceite em participar você contribuirá para o avanço 
das questões relativas à acessibilidade e terá como benefício ambientes cada vez 
mais acessíveis para a pessoa surda. 
Como foi dito anteriormente sua participação é voluntária e você não será 
remunerado nem terá custo algum em todo o processo da pesquisa. Para qualquer 
dúvida, informação ou desistência da pesquisa, você poderá entrar em contato 
comigo por meio do endereço eletrônico: diego_psicologia@hotmail.com ou pela 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará—
UFC, situada à Avenida da Universidade,2762 Benfica- Fortaleza/CE, pelos 
telefones (85) 3366-7661 e (85) 3366-7651.Você poderá igualmente entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa-  COMEPE-UFC pelo telefone (85) 
3366-8344. 
Eu, _____________________________________________ após ser informado 
sobre o objetivo da pesquisa, sobre minha participação e sobre a importância da 
minha colaboração, declaro que compreendi a tudo e concordo em participar da 
presente pesquisa, ciente que minha participação é voluntária e que posso desistir 
no momento que quiser. Este documento vai ser emitido em duas vias e assinadas 
por mim e pelo pesquisador Diego Menezes Augusto e nós dois ficaremos, cada um, 
com uma via do documento devidamente assinada por nós dois. 
    Fortaleza-CE, ___ de ___________ de ______. 
 

mailto:diego_psicologia@hotmail.com
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____________________________             ____________________________ 
          Participante                           Diego Menezes Augusto 
                                                                                         
                                                     Pesquisador                                                                  
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APÊNDICE C 
MAPAS AFETIVOS E DESENHOS DOS PARTICIPANTES 

ENTREVISTADO 01 
Identificação Sujeito 01 Sexo: Masculino Idade: 29 
Estrutura Metafórico 
Significado “O desenho significa um novo mundo para nós, porque 

antigamente o surdo não tinha acesso à universidade. 
Porém hoje, as portas se abriram. O surdo está na 
universidade, mas ainda há a falta de comunicação com 
os ouvintes, que se comunicam entre si por meio da 
língua oral. Mas aqui é o bom caminho para meu futuro. ” 

Qualidade Ótimo lugar; bem equipado; encontrar os amigos; tem algo 
que não é legal, [...] a maioria dos estudantes serem 
ouvintes e não saberem a LIBRAS; 

Sentimento Sentimentos bons e ruins; amor; felicidade; positivo; 
razoável; futuro; conquista; visibilidade.  

Metáfora Abacaxi. Porque as pessoas veem o abacaxi, aquela 
camada espinhosa por fora, mas por dentro é doce. Do 
mesmo modo a UFC, imaginava de fora, as dificuldades, 
mas aqui dentro é doce, porque meu futuro está aqui. 

Sentido A universidade-abacaxi é aquela em que seus contrastes 
se expressam em sentimentos bons e ruins, em ser 
qualificado como ótimo lugar, mas também onde se sente 
a exclusão da maioria dos estudantes serem ouvintes e 
não saberem LIBRAS, de modo que a interação entre 
aluno surdo e ouvinte não seja plenamente satisfatória. 
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ENTREVISTADO 02 
Identificação Sujeito 02 Sexo: Masculino Idade: 24 anos 
Estrutura Metafórico 
Significado “A Universidade Federal do Ceará se resume ao curso de 

Letras- LIBRAS pra mim porque lá nós surdos interagimos 
entre nós, com os professores, com o coordenador, mas 
com alunos ouvintes é pouca a interação. Por exemplo, lá 
no restaurante universitário, quando vou almoçar lá, 
sozinho, vejo as pessoas conversando, mexendo suas 
bocas enquanto oralizam suas conversas. Sinto-me 
sozinho! Mas lá, tem uma funcionária que sabe um 
pouquinho de LIBRAS e isso me deixa muito feliz” 

Qualidade A UFC é muito boa; há todos os recursos necessários 
para estudarmos; é ruim o quesito comunicação com 
ouvintes; há muita falta de conhecimento da comunidade 
acadêmica sobre a cultura surda; 

Sentimento Sentimentos positivos e negativos; preconceito; às vezes 
sinto que zombam de mim quando estou sinalizando; 
capaz; feliz; positivo; união; interação visibilidade;  

Metáfora “ Como um país estrangeiro. Sinto-me como um 
estrangeiro em uma pátria que não é a minha e que nada 
é pensado de acordo com minha cultura e que aos poucos 
eu preciso ir me adaptando. ”  

Sentido A universidade-país estrangeiro é aquela em que os 
contrastes podem ser identificados em um espaço muito 
bom, que há todos os recursos, mas as pessoas não se 
comunicam satisfatoriamente, que ainda há preconceito, 
mas faz com que o surdo seja feliz e tenha visibilidade. 
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ENTREVISTADO 03 
Identificação Sujeito: 03 Sexo: Masculino Idade: 37 anos 
Estrutura Metafórico 
Significado “ Significa como eu me sinto na universidade. São 

sentimentos bons. ” 
Qualidade Me provoca boas sensações. 
Sentimento Amor, paz, amizade, interação. 
Metáfora Filme. Porque a gente vê diversas culturas aqui. 
Sentido A universidade- filme é aquela em que a agradabilidade é 

sentida pelas sensações boas, pelo amor, paz  e 
amizade experimentadas na vivência acadêmica. 
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ENTREVISTADA 04 
Identificação Sujeito: 04 Sexo: Feminino Idade: 18 anos 
Estrutura Metafórico 
Significado “ Significa como eu me sinto aqui na UFC, porque aqui há 

uma diversidade, há vários cursos como Pedagogia, Artes, 
etc. E com a Lei LIBRAS, há a disciplina LIBRAS nos 
cursos de licenciatura e em outros cursos também e 
sempre vem algum ouvinte falar comigo em LIBRAS. ” 

Qualidade Eu me sinto muito bem aqui; é muito bom estar aqui; é um 
lugar de muito conhecimento teórico-prático 

Sentimento Amizade, interação, conhecimento, oportunidade, alegria, 
dedicação. 

Metáfora Local de trabalho. Porque aqui nós temos 
responsabilidades e compromisso com o que nos 
propomos a realizar, habilidades que precisamos ter no 
nosso futuro trabalho. 

Sentido A universidade- local de trabalho é aquela em que a 
agradabilidade é sentida no se sentir bem e na 
oportunidade de capacitação para o futuro de trabalho. 
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ENTREVISTADA 05 
Identificação Sujeito: 05 Sexo: Feminino Idade: 20 anos 
Estrutura Metafórico 
Significado “ O desenho para mim, representa abertura. A criação do 

curso de Letras- LIBRAS, com professores surdos, com 
identidade igual a minha, isso é acessibilidade” 

Qualidade Lugar importante 
Sentimento Alegria, interação, união, felicidade, bom 
Metáfora Casa. Eu me sinto bem aqui. 
Sentido A universidade-casa é aquela em que o pertencimento é 

sentido como um lugar importante visto que há o 
reconhecimento da identidade surda entre os pares. 
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ENTREVISTADO 06 
 Identificação Sujeito: 6 Sexo: Masculino Idade: 24 
Estrutura Metafórico 
Significado “ O desenho significa para mim a interação de dois 

mundos; o mundo dos surdos e o mundo dos ouvintes, 
onde alguns ouvintes sinalizam e outros não. E também 
antes os surdos se restringiam muito ao espaço familiar e 
hoje não, há as universidades. ” 

Qualidade Traz a sensação de liberdade, um lugar importante 
Sentimento Amizade, tristeza, felicidade, amor, liberdade. 
Metáfora Natureza porque é bonito como a natureza. 
Sentido A universidade-natureza é aquela que a agradabilidade é 

sentida pela sensação de liberdade que ela provoca. 
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ENTREVISTADO 07 
Identificação Sujeito: 07 Sexo: Masculino Idade: 21 anos 
Estrutura Metafórico 
Significado “ Este desenho me remete aos encontros universitários do 

ano passado (2015). E que eu precisei me dedicar muito 
para poder compartilhar conhecimentos para a 
sociedade. ” 

Qualidade Espaço muito interessante 
Sentimento Animação, medo 
Metáfora Biblioteca. Porque na universidade nós encontramos 

conhecimento. 
Sentido A universidade- biblioteca é aquela em que o contraste é 

percebido pela como um espaço muito interessante e com 
animação, mas ao mesmo tempo é um espaço que causa 
medo. 
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ENTREVISTADA 08 
Identificação Sujeito:08 Sexo: feminino Idade:28 anos 
Estrutura Metafórico 
Significado “ Este desenho significa minha expressão diante da falta 

de interação e os limites que, às vezes, experimento aqui, 
e isto me deixa triste.” 

Qualidade Bom lugar, ótimos professores, aspectos ruins 
Sentimento Tristeza, um pouco chateada, amizade 
Metáfora “ Algo poderoso, porque as coisas aqui são mais árduas 

em relação a outras faculdades.” 
Sentido A  universidade- algo poderoso é aquela em que seus 

contrastes é sentida nos pares bom lugar e amizade, mas 
com aspectos ruins, que desperta tristeza e chateação. 
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APÊNDICE D 

RESPOSTAS DO IGMA DOS PARTICIPANTES 
Entrevista n°01 Homem, 29 anos 

2.1 O desenho significa um novo mundo para nós, porque antigamente o surdo não 

tinha acesso à universidade. Porém hoje, as portas se abriram. O surdo está na 

universidade, mas ainda há a falta de comunicação com os ouvintes, que se 

comunicam entre si por meio da língua oral. Mas aqui é o bom caminho para meu 

futuro. 

2.2 O desenho me provoca sentimentos bons e ruins. Por que ruins? Porque me 

parece que o curso de LETRAS-LIBRAS não tem reconhecimento da sociedade. As 

pessoas me fazem perguntas sobre o curso, me perguntam o que é a habilitação em 

LIBRAS; se é um curso para aprender LIBRAS. E por que bons? Bom porque nós 

surdos nos capacitamos profissionalmente e colaboramos com o fortalecimento da 

nossa língua. E sinto muito amor pela universidade, eu me lembro de antes, sempre 

foi um sonho pra mim, estudar aqui na Universidade Federal do Ceará. 

2.3 
A) Felicidade 

B) Positivo 

C) Razoável 

D) Futuro 

E) Conquista 

F) Visibilidade 

3. Aqui é um ótimo lugar. Bem equipado. Tem biblioteca pra gente estudar, tem 

restaurante pra gente fazer nossas refeições, tem praça pra gente se encontrar com 

os amigos. Mas tem algo que não é legal, o fato de a maioria dos estudantes serem 

ouvintes e não saberem a LIBRAS, parece que não há interesse em interagir com o 

surdo. 

4. Abacaxi. Porque as pessoas veem o abacaxi, aquela camada espinhosa por fora, 

mas por dentro é doce. Do mesmo modo a UFC, imaginava de fora, as dificuldades, 

mas aqui dentro é doce, porque meu futuro está aqui. 

5. Sempre Restaurante Universitário- Letras-LIBRAS- Biblioteca. O que me chama 

mais atenção é quando vejo algum grupo de surdos conversando ou alguma 

apresentação artística e cultural. 
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6. Há dois lugares que representam à UFC pra mim; o CH I, que é o lugar que eu 

tenho o hábito de frequentar por causa do meu curso Letras-LIBRAS estar lá e o 

DELLS, desculpe o DELLS não, a Coordenação do Curso de Letras- LIBRAS. 

7. Eu gosto de professores surdos e ouvintes, principalmente os que sinalizam e que 

conhecem bem a cultura e a identidade surda porque assim vai haver interação 

entre nós, alunos surdos, e professores. Se o professor não souber LIBRAS como 

vai haver esta interação? Amo também professores surdos porque é meu 

semelhante, compartilhamos a mesma língua, a mesma identidade e a mesma 

cultura, a interação é maravilhosa. No que se refere à um lugar que eu gosto muito 

na UFC, há dois que eu queria destacar: primeiramente o corredor lá em cima, perto 

da nossa sala. É o lugar onde nos encontramos nas horas vagas para conversar, 

contar piadas, se divertir, é um tempo de alegria, me dá muito prazer este momento 

de interação, eu adoro o corredor. Eu gosto também da área do lado de fora em 

frente à Coordenação do curso de Letras- LIBRAS porque sempre encontramos 

nossos amigos surdos para conversar e os professores também. Eu gosto muito 

desses dois lugares. E também vamos muito a Secretaria de Acessibilidade. 

8. Eu percebo duas coisas que devem ser melhoradas na UFC: primeiramente a 

organização estrutural da minha sala. Quando os professores propõem um círculo, a 

sala fica apertada e atrapalha os intérpretes e o professor ficar trocando de posição, 

o ideal seria que tivesse um lugar fixo destinado para o intérprete e para o professor. 

Outro ponto importante é cursos de LIBRAS para os funcionários da UFC. Hoje nós 

surdos precisamos nos comunicar cotidianamente em diversos setores da 

universidade como biblioteca, restaurante universitário, então é imprescindível que 

os funcionários saibam LIBRAS para poder haver comunicação com a gente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

 

 
 

Entrevista nº 02 Homem, 24 anos 
2.1 A Universidade Federal do Ceará se resume ao curso de Letras- LIBRAS pra 

mim porque lá nós surdos interagimos entre nós, com os professores, com o 

coordenador, mas com alunos ouvintes é pouca a interação. Por exemplo, lá no 

restaurante universitário, quando vou almoçar lá, sozinho, vejo as pessoas 

conversando, mexendo suas bocas enquanto oralizam suas conversas. Sinto-me 

sozinho! Mas lá, tem uma funcionária que sabe um pouquinho de LIBRAS e isso me 

deixa muito feliz. 

2.2Tenho sentimentos positivos e negativos. No que se refere aos sentimentos 

negativos, às vezes sinto preconceito, algumas pessoas ainda zombam de mim 

enquanto estou sinalizando. E o positivo é o fato de as pessoas me verem no 

espaço acadêmico, aí veem que o surdo é capaz e me sinto muito feliz em contribuir 

neste processo, de poder contribuir para desmistificar preconceitos e abrir mentes. 

2.3  
A) Coragem 

B) Esforço 

C) Positivo 

D) União 

E) Interação 

F) Visibilidade 

3. A UFC é muito boa. Há todos os recursos para nós estudarmos, mas o que é ruim 

é no quesito comunicação. Ter que se comunicar com ouvintes com português 

escrito em papelzinho é muito ruim. Outro ponto também que gostaria de destacar é 

que ainda há muita falta de conhecimento da comunidade acadêmica sobre a cultura 

surda. Por exemplo na biblioteca, temos que ter cuidado pra sinalizar pra não fazer 

barulho. Deveria haver salas com isolamento acústico pra nós sinalizarmos à 

vontade na biblioteca. 

4.  Como um país estrangeiro. Sinto-me como um estrangeiro em uma pátria que 

não é a minha e que nada é pensado de acordo com minha cultura e que aos 

poucos eu preciso ir me adaptando.  

5. Caminho 1.  Restaurante universitário- letras- libras-  em frente à coordenação. 
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    Caminho 2. Espaço em frente à coordenação e saída para à avenida da 

universidade. 

6. O que representa a UFC pra mim é o curso de letras-libras, mas não minha sala 

especificamente, me refiro ao momento de lazer, diversão, na hora do intervalo, 

quando nós entramos nas três salas do curso, pra brincar, porque há três salas no 

curso de letras-libras. Pronto” Ah, também a sala da coordenação, porque nós 

sempre encontramos o coordenador e os professores , vou muito lá pra participar de 

reuniões porque eu sou representante da turma. E vamos muito a Secretaria de 

Acessibilidade também, nós (surdos) estamos sempre por lá. 

7. O que eu gosto aqui são as disciplinas relacionadas com ensino porque tem a ver 

com minhas experiências na educação e também com as minhas identificações. As 

aulas são sempre maravilhosas com muita interação e diálogo. 

8. Sobre o que pode melhorar aqui.... Faltam muitas coisas nas salas de Letras-

libras. Como eu desejo que as coisas melhorassem? Bem, em relação aos 

professores ouvintes, seria ideal que eles fossem fluentes em libras e que não 

houvesse necessidade do intérprete. E também todos os setores da UFC as 

pessoas ouvintes precisariam conhecer a cultura surda e perceber a importância de 

elas sinalizarem também. Todas os setores precisam ser acessíveis com pessoas 

que sabem LIBRAS. Biblioteca, RU.... Eu não quero ter que ir em algum lugar e por 

haver a barreira de comunicação ter que ir sempre à secretaria de acessibilidade 

chamar um intérprete para mediar esta relação. O intérprete é pra interpretar 

palestras, traduzir textos.  
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Entrevista n° 03 Homem, 37 anos. 
2.1 Significa como eu me sinto na universidade. São sentimentos bons! 

2.2  Me provoca sensações boas. 

2.3 
A) AMOR 

B) PAZ 

C) SABER 

D) ESTUDO 

E) AMIZADE 

F) INTERAÇÃO 

3. Um lugar muito bom que oferece graduação em letras- LIBRAS. Muito importante 

para nosso futuro. 

4. Filme. Porque a gente vê diversas culturas aqui. 

5.  Auditório José Albano -  Departamento de Letras 

     Lanchonete de Educação 

6.  Sala de informática. 

7. Gosto muito das amizades do meu curso de letras-libras. 

8. Salas maiores onde a gente possa sinalizar livremente e não como robôs.   
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Entrevista n° 04 Mulher, 18 anos 
2.1 Significa como eu me sinto aqui na UFC, porque aqui há uma diversidade, há 

vários cursos como Pedagogia, Artes, etc. E com a Lei LIBRAS, há a disciplina de 

LIBRAS nos cursos de licenciatura e em outros cursos também e sempre vem algum 

ouvinte falar comigo em LIBRAS. 

2.2  Ah, eu me sinto muito bem aqui. É muito bom estar aqui. 

2.3 
A) Amizade 

B) Interação 

C) Conhecimento 

D) Oportunidade 

E) Alegria 

F) Dedicação 

3. A UFC é um lugar de muito conhecimento teórico-prático que nos forma para o 

futuro nos oferecendo conhecimento teórico e espaços de prática para adquirimos a 

experiência necessária para ser um bom profissional. 

4. Local de trabalho. Porque aqui nós temos responsabilidades e compromisso com 

o que nos propomos a realizar, habilidades que precisamos ter no nosso futuro 

trabalho. 

5.  Lanchonete e Biblioteca 

     Departamento novo.  

6.  Biblioteca, porque é o lugar onde há muito conhecimento disponível para ser 

acessado. 

7.  Eu gosto principalmente de estudar e de interagir com as pessoas. 

8.  Falta os funcionários aprenderem LIBRAS, principalmente isto. 
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Entrevista nº 05 Mulher, 20 anos 
2.1 O desenho, para mim, representa abertura. A criação do curso de Letras- 

LIBRAS, com professores surdos, com identidade igual a minha, isso é 

acessibilidade. 
2.2 Ele me traz sentimentos de alegria porque me traz lembranças de interações 

surdo-surdo e surdo-ouvinte. 

2.3 
A) Interação 

B) União 

C) Estudos 

D) Felicidade 

E) Bom 

F) Aprendizado 

3. Um lugar importante porque nos profissionaliza. 

4. Casa. Eu me sinto bem aqui.  

5.Lanchonete – Biblioteca 

Departamento novo. 

6. Lanchonete 

7. A oportunidade de discutir sobre temáticas diversas com as pessoas. 

8. A comunicação de modo geral e também os funcionários da universidade saberem 

libras. 
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Entrevista nº 6  Homem, 24 anos 
2.1 O desenho significa para mim a interação de dois mundos; o mundo dos surdos 

e o mundo dos ouvintes, onde alguns ouvintes sinalizam e outros não. E também 

antes os surdos se restringiam muito ao espaço familiar e hoje não, há as 

universidades. 

2.2 Me traz a sensação de liberdade, mas é necessário que os ouvintes respeitem 

minha cultura e minha língua. 

2.3 
A) Amizade 

B) Tristeza 

C) Felicidade 

D) Brincadeira 

E) Teatro 

F) Amor 

3. Acho um lugar importante porque nos capacita para entrar no mercado de 

trabalho. 

4. Natureza. Porque aqui é bonito como a natureza. 

5. Lanchonete – Lanchonete de Educação 

6. Pode ser dois? Sala de aula do curso de Letras- LIBRAS e lanchonete. 

7. A interação entre surdos e ouvintes e as brincadeiras nos momentos de lazer. 

8. Na minha opinião, salas mais amplas, mais intérpretes, servidores da 

universidade aprenderem LIBRAS e a comunidade acadêmica conhecer a cultura e 

a identidade surda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

Entrevista nº7 Homem, 21 anos 
2.1 Este desenho me remete aos encontros universitários de 2015. E que eu precisei 

me dedicar muito para poder compartilhar conhecimentos para a sociedade. 

2.2 Surpresa, animação e partilha. 

2.3 
A) Estudar 

B) Dedicação 

C) Compartilhar 

D) Método 

E) Seminário 

F) Medo (de não apresentar de modo satisfatório o trabalho nos encontros 

universitários) 

3.  A universidade é um espaço muito interessante. 

4. Biblioteca. Porque na universidade nós encontramos conhecimento. 

5. CH I 

    Passeio pela universidade como um todo. 

6. Não tenho ainda nenhum lugar que eu poderia escolher como representativo do 

campus para mim, pois sou novato. 

7. Das pessoas educadas. 

8. Falta acessibilidade. Precisa de mais intérpretes, mais bolsas de estudos e 

palestras acessíveis em LIBRAS. 
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Entrevista nº 8     Mulher, 28 anos 
2.1 Este desenho significa minha expressão diante da minha falta de interação e os 

limites que, às vezes, experimento aqui, e isto me deixa triste. 

2.2 Sentimentos de tristeza, um pouco chateada. 

2.3  
A) Amizade 

B) Conversa 

C) Trabalho 

D) Prática 

E) Conhecimento 

F) Aprendizagem 

3. Eu responderia que é um bom lugar, com ótimos professores e se ela tem o perfil 

de ensinar, vá em frente, mas não falaria dos aspectos ruins para não desmotivá-la. 

4. Como algo poderoso.  Porque as coisas aqui são mais árduas em relação a 

outras faculdades. 

5. Lanchonete e sala de aula. 

6. A secretaria de acessibilidade 

7. De estudar linguística aplicada e morfologia e de estar com os surdos em 

qualquer lugar aqui. 

8. O que melhoraria no campus seria os funcionários saberem LIBRAS para se 

comunicar com a gente. 
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