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EDUCAÇÃO DE SURDOS E A BNCC: ENCONTROS E DESENCONTROS

 
Giovani de Souza Barbosa, giovanibarbos@live.com 

Resumo: Esse artigo objetiva problematizar o quanto a Base Nacional Comum Curricular proporciona espaços
de existência para a educação de surdos e seus processos. Para isso, a proposta é analisar o discurso presente na
BNCC  e  refletir  o  quanto  as  demandas  surdas  podem  ser  atendidas  dentro  desse
contexto, relacionando documentos  de reivindicações surdas  ligadas  à  educação  e  pensando  acerca  de
possibilidades de vínculo com a Base Nacional. Assim, pretende questionar sobre possíveis pontos de vista da
Base relativos ao indivíduo surdo, estabelecendo e relacionando algumas visões, tanto inclusivas como culturais
sobre a surdez e refletindo sobre temas ligados às culturas surdas nesse movimento, como Libras, educação
bilíngue, pertencimento à comunidade e o histórico surdo de lutas por direitos. Essa análise será realizada por
meio de diálogos com autores que se sustentam tanto nos Estudos Culturais quanto autores que produzem uma
análise de discurso com base foucaultiana. 

Palavras-chave: Educação de Surdos. BNCC. Currículo. Discurso. Educação Bilíngue.

Esse artigo busca situar as questões surdas dentro da contemporânea discussão que cerca

a educação geral pela qual passamos, da implantação da Base Nacional Comum Curricular -

BNCC como documento normativo que direcionará a prática educacional no país. Tirando a

comunidade surda de um recorte de um histórico passado de lutas e resistência, assim como

também de uma projeção futura em cima de leis e documentos que pretendem projetar o que

seria relevante à comunidade, este trabalho busca situar os surdos no agora, no desenrolar de

uma discussão que está acontecendo, explorando o terreno de problematizações da BNCC

juntamente com os ouvintes. A partir daí, então, refletir sobre questões que se mostram à favor

ou  contra  o  que  a  comunidade  surda tem como  exigências  para  aquilo  que  acredita  ser

pertinente para o desenvolvimento do surdo como ser global,  tendo suas  características  e

especificidades  respeitadas,  com  seus  artefatos  culturais  presentes  nesses  processos  de

aprendizagens,  e  dentro  deles,  de  primaz  importância,  sua  língua  nativa,  Libras: “[...]  a

existência  [...]  da  língua  de  sinais,  das  identidades  surdas  e  das  experiências

visuais, [...] determinam o conjunto de diferenças  dos  surdos em relação a  qualquer  outro

grupo de sujeitos.” (SKLIAR, 2005, pág. 07).

O artigo objetiva problematizar  o  quanto  a  Base  Nacional  Comum

Curricular proporciona espaços para que haja uma relação com a educação de surdos, e de que

maneira se dá esse processo. Para tanto, se propõe a analisar o discurso presente na BNCC e
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refletir  o  quanto  as  demandas  surdas  podem  ser  atendidas  dentro  desse

discurso. Pretende relacionar alguns documentos de reivindicações surdas ligadas à educação

e pensar sobre possibilidades de vínculo com a BNCC. Nesse sentido, pretende questionar

sobre quais visões a Base lança sobre o indivíduo surdo, estabelecendo e concatenando pontos

de  possíveis  visões,  tanto  inclusivas  como culturais  acerca  da  surdez. Tais  análises  serão

realizadas por meio de diálogos  com autores que se sustentam tanto nos Estudos Culturais

quanto autores que produzem análise de discurso com base foucaultiana, assim como outros

que  tragam  substância  teórica  ao  desenvolvimento  do  trabalho,  incluindo  aqueles  que

problematizam a própria BNCC. 

1. EM QUE CONSISTE A BNCC? 

Primeiramente,  é  necessário  que  se  explicite  do  que  se  trata  a  BNCC.  A

Base Nacional Comum Curricular apresenta-se como um documento de cunho normativo, que

define  um  grupo  de  conhecimentos,  de  caráter  orgânico  e  progressivo,  que  devem  ser

trabalhados pelos estudantes da educação básica, ao longo do desenvolvimento de suas etapas.

Essas aprendizagens essenciais, então, foram formuladas com base nas definições da Lei de

Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDB,  Lei  nº  9.394/1996),  devendo  cumprir  a

função de nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas,

assim como as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação

Infantil,  Ensino  Fundamental  e  Ensino  Médio,  em  todo  o  território  nacional. A BNCC

pretende ser uma  

 

Referência  nacional  para  a  formulação  dos  currículos  dos  sistemas  e  das  redes
escolares  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  e  das  propostas
pedagógicas  das  instituições  escolares,  a  BNCC  integra  a  política  nacional  da
Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações, em
âmbito  federal,  estadual  e  municipal,  referentes  à  formação  de  professores,  à
avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de
infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. (BRASIL, 2017,
p. 8) 

 

Através  desse  documento,  ficam  estabelecidos  conhecimentos,  competências  e

habilidades  que  se  esperam  ser  desenvolvidos  por  todos  os  estudantes  no  decorrer  da
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escolaridade básica. Esse processo foi direcionado por concepções éticas, estéticas e políticas,

baseadas  nas  ideias  formuladas  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da  Educação

Básica. A BNCC agrega-se às ações que remetem à ideia de uma educação nacional para um

preparo  humano  integral  e  para  a  geração  de  uma  sociedade  mais  justa,  democrática  e

inclusiva. (BRASIL, 2017, p.7)  

Convém lembrar que a implantação da Base passa por uma discussão nacional geral

que  abarca,  entre  tantas  outras  especificidades,  também  aquelas  relativas  aos  diferentes

sujeitos e grupos,  cabendo a pergunta de como estas especificidades são ali  tratadas. Isso

confere um caráter de ainda maiores problematizações em relação ao ensino de surdos, tema

já  tão  permeado  por  lutas  e  busca  por  direitos  na  área. Conforme

argumentam Perlin e Strobel (2009, p.10) 

 

Partindo do princípio de Jorge Larrosa que a “pedagogia é o jeito de ensinar”,  o
sistema de ensino aos surdos, sob a teoria tradicional, esta (sic) moldado de forma
[que] os pressupostos de uma pedagogia com princípios ouvintes sempre ocuparem
um papel central. A cultura do ouvinte sempre esteve presente no jeito de ensinar
moderno e arroga a si própria o direito de ensinar os surdos. 

 

Assim sendo, as propostas da BNCC propõem um tipo de conteúdo a ser ministrado,

direcionando, de alguma maneira, o que deverá se ensinar. Isso interferirá nas relações de

ensino,  de  aprendizagem  e  de  ensino/aprendizagem  de  maneira  a  construir  uma  cultura

pedagógica, o que pode ser diferente do que a comunidade surda pede em relação à educação

de surdos. A Base disporá como será não só a organização do currículo, mas tudo aquilo que

atravessa e é atravessado pelo tema, todo o modelo e forma de operação prática no que diz

respeito  ao  fazer  educacional,  regulando  esse  movimento.  Esse  sistema  privilegiará  uma

homogeneização dos sujeitos em detrimento de explorar suas subjetividades, reforçando uma

ideia de igualdade que suprime a afirmação das diferenças  que constituem o indivíduo. Em

contraposição  a  essa  ideia, Candau (2008,  p.  47)  afirma  que “No  entanto,  atualmente  a

questão  da  diferença  assume importância  especial  e  transforma-se  num direito,  não  só  o

direito dos diferentes a serem iguais, mas o direito de afirmar a diferença”. 

A seleção  de  conhecimentos  passa  pela  problematização  do  que  deve  ou  não  ser

priorizado,  e  nessa  relação  está  presente  a  escolha  de  certos  temas  em  detrimento  de
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outros. Essas disposições de saberes, permeadas por relações de poder, definem o que deve e

pode ser ensinado, e quando isso passa, também, a uma obrigação de ser ensinado. O que é

disposto  pela  base  atende  tanto  aos  anseios  do  morador  da  grande  cidade  quanto  o  da

periferia? Pode ser trabalhado da mesma maneira em diferentes regiões do país? E, trazendo a

pergunta mais para próximo do tema aqui tratado, atende aos surdos, de maneira equitativa?

Parece que toda a tentativa de dispor regras gerais  de atuação, em qualquer âmbito,

pressupõe uma “adequação” a essas referidas “propostas” pelos grupos relacionados a elas:

desde uma empresa  e  suas  normas  aos  funcionários  até  os  próprios  estudantes  dentro  da

escola  e  o  modo  como  devem  agir  dentro  das  propostas  curriculares  e  das  práticas

educacionais oferecidas pelas instituições de ensino; assim sendo, temos uma ideia de um

grupo que se alinha a uma forma de pensamento determinada, de disciplina e não a uma linha

de  conduta  que  leve  em conta  e  problematize  a  subjetividade  dos  indivíduos  ativamente

durante  os  processos  dos  quais  participam: essa  relação  disciplinar (presente  em  todo  o

currículo) “compara,  diferencia,  hierarquiza, homogeniza,  exclui.  Em  uma  palavra,

normaliza”  (FOUCAULT,  1984,  p.  163). Seguindo  esse  raciocínio  temos, dentro

das disposições da ANPED (Associação  Nacional  de  Pós-Graduação  e  Pesquisa  em

Educação),  uma  moção1 da referida  entidade que  versa sobre  a  implantação  da  BNCC,

dizendo que esse documento 

 

Não contempla as dimensões de diversidade na educação brasileira, o que coloca em
risco de retrocesso toda política educacional [...] no país [...] Os associados afirmam
seu posicionamento contrário à  Base Nacional  Comum Curricular  tanto pela sua
metodologia  de  elaboração  quanto  às  evidentes  implicações  nos  processos  de
avaliação de ensino aprendizagem, na homogeneização das matrizes curriculares, na
formação de professores e na autonomia (ANPED, Moção 12, 2015, p. 1). 

  

Temos aí, então, um tensionamento de diferentes pensamentos entre o teor e a que se

propõe a Base Nacional e as ideias de como se fazer a educação de uma entidade filantrópica

que congrega  programas  stricto  sensu e  pesquisadores  na área  da Educação,  tendo como

1 A partir de sua 37ª Reunião Nacional, realizada em Florianópolis, de 4 a 8 de outubro de 2015, a Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) produziu um conjunto de posicionamentos 
críticos acerca da proposição de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Brasileira.
Essa moção foi um deles.
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objetivos desenvolver educação, cultura e ciência, dentro de uma ideia de liberdade e justiça

social, democraticamente. 

2. BNCC E A EDUCAÇÃO DE SURDOS

Em uma busca sobre  trabalhos  que  tematizem a relação da  BNCC e  a  educação de

surdos nas plataformas Scielo, ANPED e no portal  de teses e  dissertações da Capes foram

encontrados pouquíssimos resultados que tratassem do referido tema,  bem como qualquer

trabalho que abordasse de maneira transversal o assunto. Até mesmo em relação ao ensino de

ouvintes, os trabalhos relacionados à Base, nessas mesmas plataformas, possuem um caráter

recente, de “novidade”, problematizando a sua implementação nas escolas do país, chamando

a atenção para questões como a pertinência da mesma em relação a democracia na educação,

a perda de autonomia do professor e outros.  

Especificamente sobre a relação BNCC e educação de surdos foram encontradas três

referências, em  uma  busca  virtual.  O  primeiro  trabalho  é  uma  dissertação  de  mestrado

intitulada “Currículos praticados: um estudo na educação de surdos – INES” (FINI, 2017), a

qual investiga  a  partir da  prática  de  duas  professoras  dos  anos  iniciais questões

relacionadas ao trabalho com o currículo dentro das políticas curriculares vigentes no Instituto

Nacional de Educação de Surdos; este trabalho toca no assunto da BNCC dentro de seu corpo

textual, de autoria de Danielle Aguiar Fini, com data de março de 2017. O segundo é o artigo

“Desafios  educacionais  em  contextos  multilíngues  de  ensino:  uma  proposta  curricular

inclusiva  com línguas  de  sinais  e  neurociências”, o  qual questiona  e  reflete sobre o ensino

tradicional  de  inglês  e  um  novo  formato que consideraria o  cenário  de  Português-Inglês,

Português-Língua  brasileira  de  sinais  (LIBRAS)  e  Inglês-Língua  Americana  de  Sinais

(ASL) dentro  de  uma  abordagem neurocientífica na  “gestão”  do  conhecimento,  troca  de

experiências e “participação ativa” entre todos os componentes da sala de aula – estudantes,

professores,  intérpretes. É um  artigo  de  autoria  de Nayla Schenka  Ribeiro  e  Alfred Sholl-

Franco (RIBEIRO; FRANCO, 2018), integrante do IV COLBEDUCA e II CIEE2, ocorridos

em 24 e 25 de janeiro de 2018,  Braga e Paredes  de Coura,  Portugal.  O terceiro trabalho

2 COLBEDUCA - Colóquio Luso-Brasileiro de Educação; CIEE – Seminário Currículo, Inclusão e Educação
Escolar. 
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encontrado é o artigo “Um olhar sobre o surdo na nova Base Nacional Comum Curricular no

Brasil”,  de Renata  de  Arruda Câmara Silva (SILVA, 2018),  publicado pelo Centro Virtual

de Cultura Surda na Revista Virtual de Cultura Surda Edição Nº 23 / maio de 2018, vinculada

à editora Arara Azul. Ele se propõe, através de um “resgate histórico”, relacionar LDB, PNE e

BNCC, e  buscar  constatar  que a  BASE não considera a  lei 10.432/2002 e  nem o decreto

5626/2005, e assim não dispor sobre a obrigatoriedade da Libras como disciplina obrigatória

e muito menos ambientes que ofereceriam ao indivíduo surdo condições de desenvolver sua

“comunicação”. Esses, então, foram os trabalhos mais recentes encontrados e que citam, de

maneira direta ou indireta, a relação existente entre educação de surdos e BNCC.  

Nesse  sentido,  a proposta deste  artigo  se  diferencia das  publicações  encontradas  e

descritas  acima, ao  ter  como objeto  principal  de  análise  o  texto  da  BNCC, enquanto  que

aquelas o tinham como objeto secundário. A análise aqui apresentada não fixa as discussões

sobre uma única visão da surdez, mas traz problematizações de maneira a considerar mais de

um  discurso  acerca  do  tema. Assim,  abre-se  um  campo  maior  de  investigação  sobre  a

educação de surdos, refletindo sobre o surdo como ser  subjetivo, em construção, com seus

próprios marcadores culturais presentes nesse processo, assim como possíveis campos para

reflexões sobre como a comunidade surda e seus indivíduos integrantes lidam e estabelecem

significados e sentidos com a língua de sinais, suas identidades e suas culturas, relacionando

esse movimento com as ideias apresentadas pela Base, tudo isso de maneira mais direta. 

Para  verificar se a BNCC contempla ou não as reivindicações da comunidade surda ou

mesmo os direitos já conquistados, foi realizada uma busca por determinados termos alusivos

ao tema. O termo de maior relevância encontrado no texto da Base foi a palavra “Libras”. Ela

é citada 4 vezes em todo o documento. Transcreverei, aqui, esses momentos, para análise, por

ordem  de  ocorrência  na  Base:  nas  “Competências  Gerais  da  Base  Nacional  Comum

Curricular”  (BNCC,  2017,  pág.  9),  no  item  4,  temos  a  presença  da  Libras  no  seguinte

enunciado:   

Utilizar  diferentes  linguagens  –  verbal  (oral  ou  visual-motora,  como  Libras*,  e
escrita),  corporal,  visual,  sonora  e  digital  –,  bem  como  conhecimentos  das
linguagens  artística,  matemática  e  científica,  para  se  expressar  e  partilhar
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informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

Dentro  do  item 4,  A Etapa  do  Ensino  Fundamental,  no sub item 4.1,  “A Área  de

Linguagens”, temos a presença do termo “Libras” no primeiro parágrafo:  

 

As atividades  humanas  realizam-se  nas  práticas  sociais,  mediadas  por  diferentes
linguagens:  verbal  (oral  ou  visual-motora,  como  Libras*,  e  escrita),  corporal,
visual, sonora e, contemporaneamente, digital. Por meio dessas práticas, as pessoas
interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais.
Nessas  interações,  estão  imbricados  conhecimentos,  atitudes  e  valores  culturais,
morais e éticos. (BNCC, 2017, pág. 61)   

 

Nas “Competências Específicas de Linguagens para o Ensino Fundamental” (BNCC,

2017, pág. 3), encontramos o termo “Libras” integrando o seguinte fragmento, dentro do item

3 dessas competências:  

Utilizar  diferentes  linguagens  –  verbal  (oral  ou  visual-motora,  como  Libras*,  e
escrita),  corporal,  visual,  sonora  e  digital  –,  para  se  expressar  e  partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.  

Nessas três vezes em que a Libras é citada no texto da BNCC ela é colocada no campo

das  diferentes  linguagens,  no  campo da  comunicação.  Mais  especificamente,  é  destacada

como um exemplo de linguagem verbal visual-motora. Uma das reivindicações históricas da

comunidade surda é o reconhecimento de Libras como língua oficial do povo surdo brasileiro;

essa inclusão, mesmo que limitada, esse espaço que a Base confere à Libras e a cita, se por

um lado carece de aprofundamento, de uma discussão mais detalhada sobre ela, por outro, faz

com que haja materialidade do tema em um documento, para que se prossigam as discussões e

os surdos possam seguir lutando pela legitimação cada vez mais sólida de sua língua. Vale

ressaltar que a BNCC apresenta a Libras como uma, entre outras, alternativas de linguagens, e

não efetivamente como uma língua.  Ela não é apresentada como uma alternativa à língua

Portuguesa – como uma outra língua, mas como uma entre outras linguagens

 As  disputas  sociais  e políticas nas  quais  os  surdos  inserem-se  pelos  seus  direitos

passam notadamente pela comunicação entre os membros da comunidade e a sociedade ao
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redor,  sendo o embate travado também em um campo de tensionamento  com uma língua

hegemônica, já instituída, no caso o Português. Considerando essas questões, a ratificação de

Libras como língua oficial  do surdo pode servir  como base para que todas as suas outras

relações  -  consigo,  com  o  outro,  seu  desenvolvimento  geral  -  sejam

produzidas naturalmente. Enfim,  Libras  pode  se  reafirmar  como uma  ferramenta  de  vital

importância para a luta surda, como aglutinador da comunidade, como meio de exposição de

suas ideias, como marca de um povo único que tem de interagir, através dos tempos, com uma

sociedade à sua volta que fala um outro “idioma”.  

A quarta e última menção à palavra “Libras” no corpo do texto da BNCC aparece na

seguinte  parte do texto,  dentro do componente Língua Portuguesa,  partícipe de uma série

de considerações  sobre  relações  com  outras  formas  de  linguagem,  citando  questões

como multiletramentos e diversidade cultural:  

 

No Brasil com a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, oficializou-se também a
Língua  Brasileira  de  Sinais  (Libras*),  tornando  possível,  em  âmbito  nacional,
realizar  discussões  relacionadas  à  necessidade  do  respeito  às  particularidades
linguísticas da comunidade surda e do uso dessa língua nos ambientes escolares.
(BNCC, 2017, pág. 68)  

Nesta quarta aparição, há um destaque à comunidade surda e sua luta por respeito à

sua particularidade linguística,  abrindo a possibilidade de que as questões relacionadas ao

surdo e sua educação se deem de acordo com o que a comunidade pleiteia durante os tempos,

aproximando  o  indivíduo  surdo  da  sociedade  na  qual  vive  cotidianamente  e  faz  parte,

tornando  questões que são  básicas  para  qualquer  cidadão  extensiva  também  para  os

surdos. Diminuindo a distância,  inclusive de informações sobre o tema, transformam-se as

ideias estigmatizadas sobre a surdez pelos ouvintes, já que a distância, geralmente, aumenta e

ressalta essas diferenças. Buscando a compreensão da surdez enquanto diferença linguístico-

cultural, com Libras presente no cotidiano, não só dos surdos, como também dos ouvintes,

estaríamos indo ao encontro do que é solicitado como o mais próximo do ideal na concepção

dos surdos, da Libras como língua da comunidade surda evidencia um reconhecimento da

diferença linguística da comunidade surda e da necessidade de garantir  a  esses sujeitos a
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educação nesta língua, o que lhes garante reconhecimento e participação na sociedade em

geral.

É perceptível no discurso empregado no texto da BNCC uma ligação direta com uma

das lutas mais caras para a comunidade surda, a qual culminou com a promulgação do decreto

5626/2005, que legitima a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, e que dispõe acerca da

Libras como forma de expressão e comunicação da comunidade surda brasileira, composto

por um sistema linguístico viso espacial e motor, com toda uma estrutura gramatical própria,

com  status  de  língua  e  podendo  emitir  conceitos,  tanto  concreto  quanto  abstratos.  Isso

consta no Art. 1º da referida lei: “É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão

a  Língua Brasileira  de  Sinais  -  Libras  e  outros  recursos  de  expressão  a  ela  associados.”

(BRASIL, 2002, pág. 1).  

Apesar  de citar Libras como  a língua  da  comunidade  surda, considerando  seu  status

oficial  e  referindo todo  o respeito  às  suas  particularidades  linguísticas,  a  BNCC  não

aprofunda e não traz mais nenhuma referência à educação de surdos. Sob essa perspectiva,

por  exemplo, o acesso  primário e  o  mais  cedo  possível à  Libras  pelo  surdo  não  é

contemplado de maneira específica no texto da BNCC, não dispondo diretamente acerca do

assunto no  que  concerne  as  etapas  da  Educação  Infantil,  tampouco  ao

bilinguismo diretamente ligada  à  questão  da  surdez,  por  exemplo.  Esse  fato  pode  ser

relacionado,  justamente,  ao  fato  de  a  Libras  ser  entendida  mais  como  uma  entre  outras

linguagens, e não efetivamente como Língua.

Isso tudo no que se refere ao ambiente escolar, sem levar em conta tudo aquilo que

atravessa o fazer educacional: família e comunidade, por exemplo, que geralmente também

não  tem  um  fácil  acesso  à  Libras e  que  são partícipes do  processo  de  aprendizado  dos

indivíduos, se não diretamente ligados  a uma ideia escolar, como componentes do cotidiano

dos estudantes. Assim, como trabalhar o desenvolvimento total do indivíduo, formando um

cidadão crítico e interventor consciente na realidade em que vive, se não se pode considerar o

contexto do dia a dia do indivíduo surdo, seu conhecimento pregresso aliado ao conhecimento

acadêmico,  no  processo  de  construção  de  saberes?  O  processo  do  “dar-se  conta”,  a

significação da informação, a produção do conhecimento também se dá fora da sala de aula,

às vezes bem depois da mediação escolar, e esse processo atravessado pela linguagem, pela
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comunicação. Como trazer a rotina do surdo para a sala de aula, e levar as percepções do

aprendizado escolar  para  “a  vida”,  sendo que ela  é  atravessada  pelo  “estrangeirismo” do

português  no seu dia  a  dia,  estabelecendo uma “quebra”  nesse processo?  Segundo Freire

(2009,  p.  34),  “por  que  não  estabelecer  uma  necessária  ‘intimidade’  entre  os  saberes

curriculares  fundamentais  aos  alunos  e  a  experiência  social  que  eles  têm  como

indivíduos?”. Dessa  forma,  discutir  um  documento  composto  por  de  elementos  que

devem direcionar  determinados  conhecimentos  que  devem  ser  trabalhados  junto aos

estudantes precisaria considerar os pormenores que permeiam a vida particular dos sujeitos,

seu local social e os grupos ao qual pertencem, suas trajetórias e contextos históricos. 

 Refletindo com  alguma  criticidade sobre  a  sociedade  em  que  vivemos,  constatamos

alguns  pontos que  podem ser  levados  em  conta  e  ser  problematizados,  como o  caso

dos coletivos que foram feitos minorias através dos tempos e que são constituintes de nossa

sociedade, como as mulheres, os negros e também os surdos, comumente relegados à margem

do  centro  das  discussões socioeconômicas  e políticas pelos  integrantes  de

uma  normatividade composta  pelo  ideário do  homem  branco,  heterossexual,  europeu,

católico  e  de  classe  financeira média/alta,  modelo  pelo  qual  nossa sociedade costuma se

basear  para definir o  que  é  “normalidade”.  Essas categorias que  geralmente  se  situam

tangenciando  a  tomada  de  decisões tem se  organizado, lutando e  buscando cada  vez  mais

espaço  para que sua  voz seja ouvida. Em defesa  dos  seus  interesses,  como  grupos  e

comunidades  organizados  e  situados  no  centro  de  questões  definidoras de  políticas,

principalmente  sociais,  buscam  dispor  sobre  direitos de cada uma  dessas  coletividades

em específico, ganhando  cada  vez  mais  atenção e  visibilidade.  Assim  como também em

relação a outras questões, como as identitárias, produzem sujeitos atuantes nesse processo e

protagonistas de suas reivindicações. Entretanto, historicamente: 

 

A sociedade e especificamente os coletivos feitos desiguais aparecem como meros
destinatários das ações e intervenções políticas do Estado. As desigualdades, vistas
sem sujeitos,  entram  apenas  como  campo  de  intervenção.  (ARROYO,  2010,  p.
1386)  

 
A BNCC,  através  de  suas  disposições,  determinará  e  estará  criando uma  forma  de

trabalhar o conhecimento que, por sua vez, será produtora de uma cultura do saber; um espaço
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que tomará como prisma uma visão do que seria a educação, privilegiando uma proposta de

encará-la  em  detrimento  de  outras. Desse  modo,  especificidades  de  determinados  grupos

ficarão  à  sombra  de  uma  visão  escolhida  como  principal, linear,  para  que  aconteçam os

processos de contato com o conhecimento, assim como as propostas de como se darão essas

práticas.  

Junto  dessas  problematizações,  e  em  relação  à  educação  de  surdos,  temos  de

considerar a pluralidade de visões de como se analisar a surdez em um contexto que permite

encará-la não somente como ausência de audição, mas como presença de algo: presença de

uma  característica  única  que  aparece  como uma  proposta  de  um  viés  antropológico  da

questão. Dessa forma, teríamos e trabalharíamos não com apenas um conceito de surdez, mas

conceitos,  no  plural,  e  não  de  uma  cultura  surda,  mas  de  culturas

surdas, diversificadamente, fato  que  contempla todo  o  processo  de  fluidez  que  compõe  os

sujeitos,  como  os  movimentos,  como  as  diferenças,  como  as  produções  de  relações

heterogêneas entre si e o outro, o ambiente em torno, o próprio conhecimento e que entrariam

em confronto com a falta de flexibilidade de um documento que, em tese, se apresenta como

normativo. Seria preciso espaço para essas relações diversas que precisam de movimento, que

se oporiam ao estanque, que tiram o ser de uma concepção “essencial e imutável” para uma

ideia  de devir,  de vir a ser,  das  possibilidades  que transitam, a todo momento,  por um ser

múltiplo. “O devir é a possibilidade de romper com o que é hegemônico, saberes e poderes, e

se instalar na minoria”. (BARROS; MUNARI; ABRAMOWICZ , 2017).  

Dentro de um contexto de oferta de condições para que se dê a relação de contato do

surdo  com  o  conhecimento  e  suas consequentes  significações  e construções, aparecem  as

disposições do decreto federal nº 5.626/2005, ratificando tudo quanto é disposto na lei federal

nº 10.436/2002, que versam sobre as questões referentes à educação de surdos, como o tema

da educação bilíngue, por  exemplo,  que  aparece  como uma das condições primazes para  o

aprendizado e desenvolvimento surdo, discussão que será retomada mais adiante. Não vemos

na BNCC nenhuma referência direta que nos leve a acreditar que os estudantes surdos terão

acesso precoce ao contato com sua “língua nativa”, a Libras, sendo ela sua primeira língua, e

que  possibilita  que  os  indivíduos  surdos  desenvolvam-se  tanto  em  relação  à

expressão quanto à  comunicação.  Em suma,  se  desenvolvam globalmente, já  que  a língua
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materna  surda também  permite  a  produção  de  abstrações  pelo

indivíduo, como geralmente pode acontecer com qualquer ouvinte exposto à rede regular de

ensino, em relação ao português, desde as etapas iniciais de ensino até as finais. Outro ponto

questionável seria o fato da discrepância existente em relação à idade com a qual o surdo

entra em contato com a Libras3, por exemplo, gerando uma aquisição tardia da língua e as

consequentes  relações  mentais  também tardias,  o  que pode interferir  em sua  vida escolar.

Ressalta-se aqui a importância do convívio com outros surdos, já “libralizados”, mostrando os

caminhos já trilhados pelos mais experientes para o contato tanto para com o conhecimento

como para o acesso à língua de sinais. Ou seja, tal qual como acontece com os ouvintes, ou

talvez  ainda  mais,  o  conceito  de  comunidade  escolar  tem  função  vital  também  como

componente no aprendizado do indivíduo.  Witkoski (2009, p. 567-568) argumenta:

  

Outra questão fundamental [...] reside no fato de o surdo continuar a ser excluído no
essencial:  o  direito  de  acesso  fluente  e  irrestrito  às  informações  produzidas  via
língua auditivo-oral, que constitui um direito, um princípio básico de cidadania.

 

Aí está  presente,  também, a  importância  de um espaço bilíngue,  com o ensino de

Libras  como  L1  e  Português  como  L2,  compondo  a  atmosfera  de  ensino  permeada  por

questões referentes ao cotidiano de toda comunidade escolar. Assim, com a Libras presente

em todo o espaço escolar,  com o reconhecimento  e  respeito  pela  diferença do ser  surdo,

tratando de suas coisas ao seu modo, com elementos próprios à sua cultura, facilitaria o seu

desenvolvimento e não seria uma simples adaptação ao mundo ouvinte, à esfera normalista. 

3. EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS E A BNCC  

 Buscando seguir relacionando o  exposto  até  agora  com  a  questão  da  educação  de

surdos e  compondo  a  atmosfera  daquilo que os  surdos enxergam como  necessário  para  si

enquanto  coletivo  e  reforçando  a relação  de intersecção entre  Libras  e  Português, cabe

destacar  o  discurso  presente  no  documento  elaborado  por  pesquisadores  e  profissionais

ligados a essa área específica, o Relatório sobre a Política Linguística de Educação Bilíngue:

3 Esse contato tardio se dá, geralmente, com surdos filhos de pais ouvintes, que são a maioria dos surdos.
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Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa, que versando sobre o bilinguismo, cita que o

mesmo envolveria 

 

[...] a criação de ambientes linguísticos para a aquisição da Libras como primeira
língua (L1) por crianças surdas, no tempo de desenvolvimento linguístico esperado e
similar ao das crianças ouvintes, e a aquisição do português como segunda língua
(L2). (BRASIL, 2014, p. 6) 
  

Dessa forma, a proposta passaria por retirar o ensino de surdos da educação especial e

deslocá-lo para um setor de políticas educacionais bilíngues e pluriculturais  brasileiras no

MEC. Nesse contexto, a educação bilíngue ocuparia um terreno que privilegiaria os anseios

surdos de um local destinado à prática do ensino de sua comunidade, com a especificidade

linguística  cultural  em  um  ambiente  de  turmas  de  estudantes  surdos,  construindo  suas

identidades baseadas também nesses fatores e buscando uma relação de paridade com o que é

oferecido  aos  ouvintes  para  o  seu  desenvolvimento,  alcançando  assim  algo

mais fronteiriço a um  discurso  antropológico  de  surdez. Por  isso,  o  objetivo da  educação

bilíngue é 

 

[...] garantir a aquisição e a aprendizagem das línguas envolvidas como condição
necessária à educação do surdo, construindo sua identidade linguística e cultural em
Libras  e  concluir  a  educação  básica  em  situação de  igualdade  com  as  crianças
ouvintes e falantes do português. (BRASIL, 2014, p. 6). 

 

Segundo Baalbaki (2016) o “Relatório...”4 : 

 

[...] foi produzido por um grupo de 24 professores surdos e ouvintes (sendo destes, 7
instituídos “colaboradores”)  de diferentes  instituições  de nível  superior  e  demais
órgãos  públicos  do  sistema  educacional  brasileiro,  todos  designados  por  duas
portarias ministeriais (nº 1060/2010 e nº 91/2013 da SECADI5/MEC). O material
está dividido em 7 partes, totalizando 23 páginas, e destina-se a oferecer subsídios
para  a  Política  Linguística  de  Educação  Bilíngue  para  surdos. [...]  De  forma  a
legitimar a proposta, vários marcos legais – tomados como conquistas – são citados:
Lei de Libras (10.436/2002); Decreto que regulamenta a Lei de Libras (5626/2005);
Ratificação do Decreto anterior (Decretos 6.949/2009 e 7.611/2011); 24ª Declaração
Universal dos Direitos Linguísticos; Convenção Internacional sobre os Direitos das

4 Assim será referido o Relatório sobre a Política Linguística de Educação Bilíngue: Língua Brasileira de
Sinais e Língua Portuguesa, daqui em diante. 

5 Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação e
Cultura, extinta em 2019.
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Pessoas com Deficiência; documento da FENEIS; Meta 4 do PL 8035-2010 do PNE
em tramitação no Congresso Nacional, no decurso da elaboração do relatório. 

 

Ainda  sobre  a  questão  do  bilinguismo,  nessa  relação  entre  cultura

surda/educação/espaços  escolares,  que  segundo  o  “Relatório...”,  passa  pela  afirmação  do

caráter bilíngue como um elemento constituinte indissociável da identidade surda. Assim, a

língua de sinais seria protagonista e o português auxiliaria nesse processo educacional, em

suas construções, como uma ferramenta dentro da realidade escolar. Isso tudo sempre com a

produção pedagógica  direcionada  para  a  questão  visual  e  afirmando  e  desenvolvendo  a

identidade do surdo, desvinculando-o cada vez mais das normativas ouvintistas. Isso também

realçaria o contato entre os surdos, fortalecendo laços e reforçando a ideia de pertencimento a

um grupo em comum.

Mesmo que a  BNCC não trate  o  Bilinguismo se dirigindo explicitamente  ao  surdo,

temos  a  presença  do  termo no  documento  vinculado  a  outros  grupos,  como  indígenas  e

pomeranos, por exemplo, conforme consta abaixo: 

Os povos indígenas têm o direito constitucional de desenvolver em seus territórios
projetos educacionais e práticas pedagógicas de ensino intercultural e bilíngue. Os
pomeranos também dispõem de programas de educação bilíngue, no Espírito Santo.
MORELLO,  R  (Organizadora).  Leis  e  línguas  no  Brasil.  O  processo  de
cooficialização e suas  potencialidades.  Florianópolis:  IPOL, 2015, 140p. (BNCC,
nota de rodapé 32, 2017, p. 69)

Observando, então, que a BNCC trata do tema bilinguismo, fica a questão se seria ou

não adaptável a mesma lógica com que a Base trata o tema para outras comunidades também

em relação à Língua Brasileira de Sinais.  Já que para o surdo o conceito de bilinguismo

admite Libras como língua materna, e essa sendo viso-espacial,  diferenciando-se inclusive

estruturalmente do Português, esse entrando como segunda língua, nós teríamos então uma

diferenciação do conceito do que seria o bilinguismo no caso dos pomeranos (citados como

caso bilíngue na Base), por exemplo, que se apresentaria como o uso de duas línguas orais

coexistindo em um mesmo grupo de indivíduos: 
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No caso dos pomeranos, o bilinguismo é um fenômeno de natureza histórico-social,
pois a migração deste povo para o Brasil os colocou em contato com grupos étnicos
diferentes numa mesma região. (HARTUWIG, 2011, p. 118) 

 
Em nenhum momento a BNCC se refere à demanda surda disposta no “Relatório...”,

como educação bilíngue para os surdos (Libras como L1 e Língua Portuguesa como L2),

dentro de um contexto onde exista professores de Libras formados, de tradutores e intérpretes

de Libras, e Língua Portuguesa e de professores de Língua Portuguesa como segunda língua. 

A “Base” ainda segue e dispõe que 

 

Assim, é relevante no espaço escolar conhecer e valorizar as realidades nacionais e
internacionais da diversidade linguística e  analisar  diferentes  situações e  atitudes
humanas implicadas nos usos linguísticos, como o preconceito linguístico. Por outro
lado, existem muitas línguas ameaçadas de extinção no país e no mundo, o que nos
chama a atenção para a correlação entre repertórios culturais e linguísticos, pois o
desaparecimento de uma língua impacta significativamente a cultura. (BNCC, 2017,
pág. 68) 

 

Aqui há uma outra  questão que podemos relacionar diretamente com a Libras e o

“Relatório...”,  quando esse documento cita os estudos seminais de William Stokoe sobre a

ASL (American Sign Language) e o risco de desaparecimento das línguas de sinais, inclusive

ressaltando  o  caráter  de  marginalidade  das  línguas  de  sinais  em  relação  às  orais,

colocando que 

 

[...]  até  a  década  de  60 [...]  as  línguas  de  sinais  nunca  haviam sido  vistas  pela
academia e pela sociedade como línguas naturais, com o mesmo estatuto das línguas
orais – fato associado ao estatuto deficitário atribuído às pessoas surdas, que nunca
haviam  sido  vistas  como  um  grupo  social  dotado  de  uma  língua  e  cultura
particulares. (BRASIL, 2014, pág. 8) 

Dessa maneira, temos o que poderíamos chamar de um êxito para o coletivo surdo, a

questão da Libras ser reconhecida e ter status oficial de língua presente na Base Nacional

Comum  Curricular.  Mesmo  ainda  não  dispondo  sobre  conquistas  e  modificações  mais

profundas em relação aos seus anseios dentro do corpo de seu texto, tal reconhecimento da

Libras na Base ainda configura uma conquista e representa respeito nas relações históricas de

embate por direitos da comunidade surda. 
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4. ESTUDOS  CULTURAIS:  POSSIBILITANDO  UMA  ANÁLISE  DA  BNCC EM

RELAÇÃO À EDUCAÇÃO DE SURDOS

Começamos aqui  um aprofundamento  das problematizações presentes em um discurso

que  relaciona  a  surdez  aos  aspectos  de  identidade  e  culturas.  Nos Estudos  Culturais

encontramos, então, um espaço e uma atmosfera propícia para que se propusessem análises e

reflexões  sobre  o  tema,  visto  que  discutem questões  em  dimensões  tanto políticas quanto

sociais dentro de uma atmosfera global, abrangente e suas relações com identidades culturais

e  grupos  sociais,  contestando  uma  visão  hegemônica  de  construção  cultural  e  identitária

trazendo,  então,  argumentos  para  refletir  sobre  as  relações  de  poder  envolvidas  nesse

processo.  

Considerando esse ponto de vista, a cultura seria um lugar de definições, produtora e

reprodutora tanto de identidades culturais como sociais de diferentes grupos. Essa definição

vai  ao  encontro das  aspirações de  se  ser  surdo  e  possui  a  condição  de  comportar

problematizações e análises acerca dos pontos de vista que a comunidade surda, ao enxergar

suas singularidades como antropológicas e não somente clínicas, baseiam-se para sustentar a

reivindicação de seus anseios. Assim, pode-se ter acesso a condições para que seus processos

de  subjetivação  se  deem  de  forma  mais  plena  do  que  dentro  de um  discurso  simplista

e normativo,  levando  em  conta  as  suas  construções  culturais,  tendo  sua  própria  lógica,

historicidade,  processos  e  produções,  assim  como  o  caráter  de  hibridismo,

fronteiriço, que atravessa as  questões identitárias humanas,  tanto  de  ouvintes quanto

dos surdos. Sobre a identidade, Kathryn Woodward denota que, frequentemente, é um tema

que  “[...] envolve reivindicações essencialistas sobre quem pertence e quem não pertence a

um determinado grupo identitário,  nas  quais  a  identidade  é  vista  como fixa  e  imutável”.

(2009, p. 13) 

Isso posto, cabe questionar se a BNCC, de alguma forma, privilegiaria a constituição de

um  ser  surdo.  O  documento  cita,  no  último  dos  seus  seis  direitos  de  aprendizagem  e

desenvolvimento na Educação Infantil, que seriam as condições para que pudessem interagir

ativamente sobre si e ao seu redor, por exemplo, que o indivíduo teria que  
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Conhecer-se (grifo  do  documento)  e  construir  sua  identidade  pessoal,  social  e
cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento,
nas  diversas  experiências  de  cuidados,  interações,  brincadeiras  e  linguagens
vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. (BNCC,
2017, pág. 36) 

 

Essa  informação  vai  ao  encontro  do  que  pleiteia  a  comunidade  surda  no  que  diz

respeito ao acesso primário do surdo à Libras, para o seu pleno desenvolvimento, desde à

mais tenra idade, conforme acontece com os ouvintes. Tal discurso está presente tanto no

“Relatório...” como no Decreto 6.949/2009 (que ratifica o mesmo), no seu artigo 24, item

“3.b”, que fala na “facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade

linguística da comunidade surda”,  mostrando que poderia ser enfocado o contato primevo

com sua língua mãe. Assim sendo, o surdo teria a possibilidade de, desde sua mais tenra

idade, estar em contato como produtor e reprodutor de uma ou mais culturas relativas a si,

culturas surdas, permeado por uma atmosfera que permitisse dar conta de suas subjetividades

e diferenças em relação ao mundo ouvinte, e isso tudo compondo seus processos em relação

ao contato com o conhecimento, com o seu aprendizado.  

Segundo SILVA (2009), “a identidade e a diferença são criações sociais e culturais”;

sendo assim, o surdo precisa de cada vez mais ferramentas para intervir em uma sociedade

sem sentir-se  um estrangeiro,  em seu cotidiano,  no contato social  para que possa fazer  a

constituição de sua “persona” e isso passa, essencialmente, por sua educação. E são esses

ambientes, como os sociais, os escolares, que virão a ser uma “arena” de disputas de várias

nuances e temas, inclusive das questões identitárias, no dia a dia, em cada detalhe presente na

realidade em que vivemos. Conforme argumenta Silva (2009, p. 76) 

 

A identidade e a diferença têm de ser ativamente produzidas. Elas não são criaturas
do mundo natural ou de um mundo transcendental, mas do mundo cultural e social.
Somos nós que as fabricamos, no contexto de relações culturais e sociais.

 

Considerando  que  o  indivíduo  precisa  adquirir  informações,  transformar  essas

informações em conhecimento e, a partir desse ponto, interferir na realidade na qual vive, e

durante  todo  esse  processo  considerar,  também,  o  seu  conhecimento  prévio,  tanto

“acadêmico” quanto “empírico”, precisamos também levar em conta que, no caso do surdo,
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esse processo passa por diversas “quebras” em relação ao que acontece com os ouvintes. Ao

passo  que  esses  últimos  têm toda  uma  disposição  social  para  que  possa  se  desenvolver

cognitivamente, o surdo passa por uma série de entraves (falta de disseminação de Libras em

ambientes  públicos,  preconceito  com  sua  capacidade  cognitiva,  por  exemplo) que

acompanham  sua  trajetória  de  aprendizado.  Relacionando  com  a  Base,  seria  de  vital

importância  que  o  coletivo  surdo  pudesse,  dentro  do  disposto em  seu  texto,  no  mínimo

continuar o embate por ganhos para sua comunidade, no sentido educacional, que a BNCC

oferecesse condições para que o debate sobre o tema, de alguma maneira, avance. 

Ponderando sobre todos esses aspectos, e ainda dentro dos seis direitos de aprendizagem

e desenvolvimento,  no  caso  da  Educação  Infantil e  considerando  o  caso  da  educação  de

surdos dentro  dessas  circunstâncias  e lembrando a busca de  se  ter  primariamente  acesso  à

língua  natural  para  o  pleno  desenvolvimento  dos sujeitos, a  Base  denota  que  um de  seus

objetivos seria a construção de significados “sobre si, os outros e o mundo social e natural”

(BNCC, 2017, pág. 35). Desse modo, então, seria possível relacionar esse fragmento com uma

ideia  de  que  o  surdo  pudesse  configurar  e  reconfigurar  símbolos,  classificações  e

interpretações,  sua  “leitura  de  mundo”,  interferindo  na  própria construção cultural  de  sua

comunidade  e  assim,  também,  na  sua  existência,  a  realidade  na  qual  está

inserido. Woodward (2009, p. 41) afirma que 

 

Cada cultura tem suas próprias e distintas formas de classificar o mundo. É pela
construção de sistemas classificatórios que a cultura nos propicia os meios pelos
quais podemos dar sentido ao mundo social e construir significados.

Com  essas  considerações,  acredita-se  que  os  Estudos  Culturais  possa,  como

perspectiva  teórica,  nos  dar  ferramentas  para  entender  essas  situações,  e  então  pensar  na

construção de um ser surdo de maneira subjetiva e constituído de historicidade, cabendo a

comunidade surda, mais uma vez, tensionar, dentro do que dispõe a Base, suas reivindicações

e interpretações, de acordo com o que pensa ser o mais próximo daquilo que acredita o ideal

para si enquanto coletivo.
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5 BNCC: MAIS UM ESPAÇO DE LUTA 

Levando em consideração todos esses pontos, a BNCC aparece como mais um “locus”

de luta surda pelos seus direitos, para afirmação de suas subjetividades, interesses e por um

espaço de batalha por “Deaf Gains”6, buscando no documento espaço para suas reivindicações

em consonância com o já disposto e ratificado dentro do “Relatório...” como o direito do

surdo de opção pela modalidade escolar e o direito a ter na escola professores bilíngues, desde

o  início  da  Educação  Infantil  até  o  Ensino  Superior,  por  exemplo.  Além disso,  fora  da

abrangência  da  Base,  ainda  temos  como  definições  do  “Relatório”  o

direito/dever das Universidades ter a  disciplina  de  Libras  nas  Licenciaturas,  assim como o

direito à TILS (Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais) graduados.    

Segundo a “Base”, “muitos representantes de comunidades de falantes (grifo meu) de

diferentes  línguas,  especialistas  e  pesquisadores  vêm  demandando  o  reconhecimento  de

direitos linguísticos” (trecho elaborado pela BNCC alicerçado pela Declaração Universal dos

Direitos Linguísticos, Barcelona, 1996, com o patrocínio da UNESCO), remetendo à ideia de

consideração  à  pluralidades  linguísticas  e,  por  conseguinte,  identitárias  e  culturais.

Interessante  que  um  documento  que  pretende  homogeneizar  a

educação aluda a um contexto de movimento em relação a certas questões, como as citadas

acima, dando contornos paradoxais à sua interpretação, por assim dizer. Aí reside uma das

críticas ao documento, de que seu caráter “amarrado” não daria conta de toda a complexidade

que envolveria as questões educacionais, e isso em relação aos ouvintes; seria lógico concluir

que menos ainda em relação aos surdos, que já sofrem sérias restrições em relação aos seus

processos educacionais e tentam fugir de uma normalização também em relação aos processos

de ensino, aprendizagem e ensino/aprendizagem. Talvez o texto da Base não permita uma

“identificação surda”, que ofereça ao sujeito surdo uma sensação de identificação e autonomia

frente a sua educação, que proporcionará seu desenvolvimento. Denota Bauman (2005, p. 17)

que... 

 

6 Termo vinculado à “conquista”, ganho, de um benefício do indivíduo surdo que não se enxerga como um ser
deficiente, mas como um indivíduo pleno e a surdez como mais uma de suas características, frente à uma
sociedade ouvinte e normatista; ganho para si e/ou sua comunidade. Remete à um modo de “resistência
surda”. (MARTINS; KLEIN, 2013)
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[...] o ‘pertencimento’ e a ‘identidade’ não têm a solidez de uma rocha. Não são
garantidas  para  toda a  vida,  são bastante  negociáveis  e  revogáveis.  E  de que as
decisões que o próprio indivíduo toma, o caminho que percorre, a maneira como age
– a determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o
‘pertencimento quanto para a identidade.  

     

Consequentemente,  uma  proposta  de  educação  homogeneizante

não comportaria o tamanho fluxo que permeia as relações que habitam um indivíduo, todas as

suas  multiplicidades,  suas  peculiaridades,  e  isso  independente  de  ouvintes  ou

surdos, ressaltando  uma  forma  e  um  currículo  “corretos”  a  ser  seguidos,  produzindo  e

reforçando, por consequência, não só diferenças, mas assimetrias, marcando o que seria certo

e  o  que  seria  errado  dentro  de  relações  de  poder: “O  currículo  imprimiu  uma  ordem

geométrica, reticular e disciplinar, tanto aos saberes quanto à distribuição desses saberes ao

longo de um tempo”. (VEIGA-NETO, 2002, p. 164). Partindo do que dispõe a BNCC, seria

interessante gerar um debate sobre as formas de constituições do currículo, partindo da ideia

do que ele oferece e as necessidades as quais atende para,  também, fazer um movimento

inverso: quais os anseios que esse currículo deixa de atender? Quais outros caminhos ele não

está trilhando? Que possibilidades podem se inventar e/ou reinventar a partir das “verdades”

que esse currículo nos propõe/impõe?

Pensar o que é dito, os movimentos, as materialidades sobre as quais os ditos se
inscrevem e os saberes que dão as condições para dizermos coisas sobre nós, sobre o
outro e sobre o que nos cerca, é condição para podermos inventar outras formas de
fazer currículo e de ser na escola. (LOPES, 2007, p. 1) 

 

A atualidade nos apresenta novas  formas  de  se  pensar  os  sujeitos.  Questões  tratadas

antes através da transversalidade, atualmente pedem um pouco mais de protagonismo e local

de  expressão  dentro  do  cotidiano  do  indivíduo  e,  dentro  disso,  das  temáticas

educacionais. Refletir sobre o que está disposto, sacudir evidências e fazer aparecer o que já é

visível:  pôr  em  dúvida  a  velha  ordem,  ressignificar  “verdades  absolutas”  e  assim,  criar

resistências,  contrapontos,  intersecções,  caminhos;  enfim,  alternativas.  Foucault  (2004,  p.

267-268) nos diz
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[...] que temos a possibilidade de mudar a situação, que esta possibilidade existe
sempre. Não podemos nos colocar fora da situação, em nenhum lugar estamos livres
de toda relação de poder. Eu não quis dizer que somos sempre presos, pelo contrário,
que somos sempre livres. Enfim, em poucas palavras, há sempre a possibilidade de
mudar as coisas. (grifo do autor). 

Dentro da BNCC, não bastaria a simples presença de certos aspectos e sua tolerância,

mas  que  se  considerasse,  efetivamente,  seu  lugar  de  pertinência  nas  discussões  sobre  as

construções e subjetivações dos indivíduos. Não apenas fazer parte, mas uma concepção de

pertencimento e de se estar no centro de problematizações, fazendo a transposição da simples

escrita  em  um  documento para a  realidade, trazendo  para  a  “vida prática”  a  reflexão  e  a

vivência desses temas, de como ocorrem as produções culturais e identitárias, como processos

permanentes que são. A ANPED, por exemplo 

 

[...] entende que a educação deve ter uma política pública social que contribua para
reduzir as desigualdades que marcam o país em um contexto de grande diversidade,
no qual a pluralidade cultural seja respeitada (ANPED, moção 12, 2015, p. 1). 

 

Assim, um documento que se propõe ser uma “Base comum”, automaticamente relega

a um segundo plano toda uma gama de possibilidades de se discutir questões que possam

advir, devir de todo um processo que nós sabemos ser complexo e escapar totalmente de algo

estático, de algo essencial e imutável. O processo de diferença que permeia as relações e o

próprio indivíduo em si, no qual as próprias identidades e culturas florescem e diferenciam-se

(e aí  a diferença como produto,  e  não como processo),  são produzidas de maneira ativa e

incessante. Assim,  não  bastaria  que  um  documento  nos  diga  que  poderia  ser  feito,  mas

problematizar se, efetivamente, ele fornece as condições para que possa ser feito, trazendo do

discurso à prática. Tomaz Tadeu da Silva (2002, p. 66), sobre o assunto, infere que 

 

1. A diferença não tem nada a ver com o diferente. A redução 
da diferença ao diferente equivale a uma redução da diferença 
à identidade. 
2. A multiplicidade não tem nada a ver com a variedade ou a 
diversidade. A multiplicidade é a capacidade que a diferença 
tem de (se) multiplicar. 
3. Não é verdade que só pode diferir aquilo que é semelhante. 
É justamente o contrário: só é semelhante aquilo que difere. 
4. A identidade é predicativa, propositiva: x é isso. A diferença 
é experimental: o que fazer com x. 
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5. A identidade é da ordem da representação e da recognição: 
x representa y, x é y. A diferença é da ordem da proliferação; 
ela repete, ela replica: x e y e z... 
6. A diferença não é uma relação entre o um e o outro. Ela é 
simplesmente um devir-outro. 
7. A questão não consiste em reconhecer a multiplicidade, mas 
em ligar-se com ela, em fazer conexões, composições com 
ela. 
8. A diferença é mais da ordem da anomalia que da anormalidade: 
mais do que um desvio da norma, a diferença é um 
movimento sem lei. 
9. Quando falamos de diferença, não estamos perguntando 
sobre uma relação entre x e y, mas, antes, sobre como x 
devém outra coisa. 
10. A diferença não pede tolerância, respeito ou boa-vontade. A 
diferença, desrespeitosamente, simplesmente difere. 
11. A identidade tem negócios com o artigo definido: o, a. A 
diferença, em troca, está amasiada com o artigo indefinido: 
um, uma. 
12. A diferença não tem a ver com a diferença entre x e y, mas 
com o que se passa entre x e y. 
13. A identidade joga pelas pontas; a diferença, pelo meio. 
14. A identidade é. A diferença devém. 

 

Mesmo  que,  em  sua  escrita,  possa  aparecer  a  possibilidade  de  inserção  da

problematização  de  questões  como  essas dentro  do  disposto  na  Base  Nacional  Comum

Curricular, teríamos um protagonismo da diferença para que isso acontecesse de maneira a

considerar o  movimento  com  que  ocorrem  esses  processos?  Ou  apenas  um  conveniente

encaixe  para discussões  ocasionais,  dentro  de  uma  ainda  ideia  de  temas  transversais  que

englobariam todos esses temas dentro de um conjunto único e marginal? Desconsiderando a

questão da  identidade como produção,  seu caráter político e  dentro de relações  de  poder,

uma “Base Comum” talvez não dê conta de “transgredir” conceitos produzidos historicamente

e possibilitar o pleno desenvolvimento de multiplicidades, mais especificamente, nesse caso,

as  pluralidades  do  ser  surdo. Seria  preciso  passar  de  uma  pedagogia  “para  o

diferente”, avançando para uma pedagogia da diferença:  

 

Em  certo  sentido,  pedagogia  significa  precisamente  diferença: educar  significa
introduzir a cunha da diferença em um mundo que sem ela se limitaria a reproduzir
o mesmo e o idêntico, um mundo parado, um mundo morto. (SILVA, 2009, p. 101) 
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Fica explícita a ideia, então, de movimento, de fluxo que atravessa todo e qualquer

indivíduo em seus processos, significações e construções, diante de si, diante do que há diante

de si, da possibilidade, do que virá adiante, diante do devir. Poderá a Base “embasar” isso?

Além do  mais,  a  implantação  da  BNCC sempre  foi  questionada  tanto  em relação  à  sua

formulação quanto as intenções de sua implantação no país. Passa-se geralmente, através do

discurso dos idealizadores do documento, uma ideia de contribuição e evolução da educação

relacionado à sua implementação. Segundo Branco, Branco, Iwasse e Zanatta

Entretanto,  especialistas  e  instituições  educacionais  afirmam  que,  apesar  dos
discursos  governistas  em  defesa  da  Base,  o  compromisso  com  a  educação  e  a
democracia,  que deveriam ser prioritários, são comumente secundarizados,  dando
lugar  a  interesses  privados,  relações  de  poder,  alianças  entre  partidos  políticos,
agentes  educacionais  e  lobbies  educativos,  sindicatos  corporativos  e  instituições
capitalistas. (2018, p. 56)

Assim, fica também o questionamento: é necessária essa implantação, de um currículo

nacional que determinará a importância de uma série de conhecimentos em detrimento de

outros? Esse fato não fará com que culturas com menos poder e representatividade em nossa

sociedade  (como  a  surda)  fiquem  ou  sigam  relegadas  a  uma  margem,  mesmo  que

contempladas  de  alguma  maneira  em  suas  disposições?  Por  mais  que  seja  importante  e

inegável a conquista de espaço da comunidade surda marcando presença no texto da Base,

isso justificaria o documento como uma disposição geral de ações da educação no Brasil? E

os surdos,  precisam da BNCC ou já existem documentos que dão conta de seus anseios?

Ficam aqui essas indagações, para futuras problematizações.

6. CONCLUINDO... 

Esses escritos buscaram abrir um campo de problematizações de uma forma mais ampla,

considerando questões referentes à educação de surdos relacionadas a implantação da BNCC

em  território  nacional,  situando  os  surdos  junto  às  problematizações  ouvintes  acerca  do

assunto. Muito mais do que chegar a conclusões essencialistas sobre a questão, a ideia era a

de problematizar  e trazer à tona alguns pontos que podem (ou não) contribuir para se pensar o

tema da educação de surdos sob um viés cultural,  e  assim virem a ser úteis  para futuras
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discussões,  considerando  a  ideia  de  se  trabalhar  com  o  movimento  e  subjetividade  do

indivíduo no que se refere ao seu aprendizado e desenvolvimento.  

Mesmo  com  o  assunto  ainda  começando  a  ser  debatido

e o consequente número reduzido de publicações diretas sobre as relações entre a educação de

surdos e a BNCC, acredita-se que já tenhamos encontrado alguns denominadores em comum,

como por exemplo questões muito mais subjetivas que uma base curricular comum poderia

comportar nas  relações  de  ensino,  de  aprendizagem  e  de

ensino/aprendizagem. Também se pode  citar alguns  vieses de alguns outros  caminhos  que

possam  ser  discutidos e  levadas às  reflexões  adiante,  como  o  quanto  uma

visão performativa de educação, dentro de uma atmosfera de resultados e alcance de metas se

mostraria  reducionista  em  relação  ao  desenvolvimento  dos  indivíduos.  Como  um  todo,

tanto surdos quanto ouvintes,  podem  ter  relegadas  características  intrínsecas,

culturais, subjetivas  desses  sujeitos  encaradas  como   meros “detalhes” comportados,

encaixados, dentro  de  um “manuário geral”,  com as  diferenças  produzidas  nesse  processo

sendo suportadas, e não refletidas constantemente e abraçadas, em um sentido de alteridade

desse termo.

Nesse sentido, entende-se que a BNCC será para a comunidade surda mais um espaço

de lutas por significação e por respeito à sua diferença, especialmente no que se refere ao

processo de ensino e de aprendizagem que as pessoas surdas requerem enquanto coletivo,

pertencente a uma sociedade que historicamente tem relegado suas culturas e especificidades

(tão  ricas,  inclusive)  para  a  margem de  uma realidade  normativa  e   “indiferente  com as

diferenças”.
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