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O empoderamento da mulher surda e suas conquistas na docência do 

ensino superior 

Aline Souza Bitencourte1 

Resumo:  
O artigo apresenta uma reflexão sobre a representação da mulher surda à frente de 
turmas ouvintes dentro de instituições de ensino superior e como os processos de 
empoderamento feminino reforçam estas práticas e ressignificam a participação das 
mulheres surdas dentro da sociedade, responsáveis por suas famílias, ensinando 
sua cultura e empoderando docentes ouvintes a desenvolver práticas que 
contribuam não só para a educação de surdos, mas também para os meios sociais 
dos quais fazem parte. As conceituações desenvolvidas por Berth (2018) sobre o 
empoderamento, assim como alguns artigos pesquisados que tratavam de assuntos 
relacionados à Gênero, norteiam a pesquisa bibliográfica. Utilizam-se excertos de 
uma conversa com docentes surdas de uma instituição federal do Rio Grande do 
Sul. A área educacional é uma das forças que a comunidade surda possui de deixar 
o seu legado, o que pode proporcionar novas estratégias para se repensar como 
dirigir o olhar para estas docentes. As mulheres surdas contemporâneas vivem em 
uma sociedade em desenvolvimento e é preciso compreender como os mecanismos 
de acesso educacional foram sendo conquistados ao longo do tempo, com o apoio 
dos seus pares e com o ensino voltado para as subjetividades da cultura surda em 
um todo. As questões de empoderamento aqui se apresentam como trocas de 
saberes e vivências estabelecidos em espaços universitários por estas docentes. 
Palavras-chave: Mulher surda; Empoderamento; Educação; Docência; Ensino 
Superior. 

1 Introdução                

O universo feminino é composto de inúmeras peculiaridades quanto à vida 

profissional, pessoal, familiar e social. Nessa perspectiva, a sociedade evoluiu e ao 

longo do tempo os paradigmas foram se rompendo. A sociedade passa a abrir 

novas portas para o acesso do ser feminino e laboral ao mercado de trabalho, aos 

                                                
1 alinebitencourte00@gmail.com 
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cargos de destaque, a frente de seu próprio sustento e independente em todos os 

aspectos que antigamente relacionavam a mulher a apenas “do lar”. A mulher surda 

é uma protagonista dessas lutas (SILVA, 2013) e suas posições sociais 

conquistadas ao longo dos anos refletem a determinação de mulheres dessa e de 

outras culturas que atualmente estão a frente de grandes carreiras profissionais.  

As mulheres vêm desenvolvendo ao longo dos tempos diferentes lutas pela 

sua autonomia, marcando o século XXI pelo reconhecimento e empoderamento2 do 

ser mulher. Nesse paradigma, a mulher surda alcançou esse reconhecimento com 

a participação ativa na educação e antes disso nas associações de surdos (SILVA, 

2013). Dentro dessa perspectiva, entre batalhas e vitórias, temos a representação 

de diferentes frentes femininas unidas por esta mesma causa, de diferentes povos 

e com diferentes culturas legitimando a valorização e o respeito pelo espaço 

feminino.  

Quando falamos na carreira do magistério, emerge de nossa consciência 

instantaneamente uma mulher, “a professora”. Claro que encontramos homens 

dentro dessa carreira, que também são excelentes profissionais, mas não são a 

primeira imagem que surge na nossa mente, pois 

 
[...] historicamente foi construído um discurso de que a mulher possui 
vocação para o magistério, que é menos uma profissão e mais um 
sacerdócio (GARCIA et al., 2005). Assim, a feminização do trabalho 
docente também acontece na comunidade surda. (KLEIN; FORMOZO, 
2008, p.6). 
 

 Ser professor nos dias atuais requer coragem, determinação e a capacidade 

de acreditar em si mesmo. Dentre tantas batalhas diárias, ser professor traz o 

desafio de fazer alguém gostar de saber. Como referência, temos Silva (2012, p. 8) 

que coloca que “ser professora é um processo de construção que envolve uma série 

de acontecimentos que marcam a nossa caminhada formadora”.  

                                                
2 “Quando assumimos que estamos dando poder, em verdade, estamos falando na condução 
articulada de indivíduos e grupos por diversos estágios de autoafirmação, autovalorização, 
autorreconhecimento e autoconhecimento de si mesmo e de suas mais variadas habilidades 
humanas, de sua história, principalmente, um entendimento sobre a sua condição social e política e, 
por sua vez, um estado psicológico perceptivo do que se passa ao seu redor. Seria estimular, em 
algum nível, a autoaceitação de suas características culturais e estéticas herdadas pela 
ancestralidade que lhe é inerente para que possa, devidamente munido de informações e novas 
percepções críticas sobre si mesmo e sobre o mundo que o cerca e, ainda, de suas habilidades e 
características próprias, criar ou descobrir em si mesmo ferramentas ou poderes de atuação no meio 
em que vive e em prol da coletividade”. (BERTH, 2018, p. 14). 
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As professoras surdas agregam a todo esse emaranhado de sentimentos que 

pode ser estar à frente de uma sala de aula as suas questões culturais e linguísticas. 

Isso acaba suscitando reflexões importantes sobre como se dão essas trocas no 

ambiente acadêmico. Nesse sentido, ao atingir novos públicos, acabam também 

empoderando estes a buscarem recursos que desenvolvam e produzam novas 

significações nas suas relações educacionais e em espaços diversos. É no 

empoderamento que emana sobre os que se relacionam, tanto socialmente quanto 

profissionalmente, que se ressignificam enquanto sujeitos ativos e críticos (BERTH, 

2018).  

2 Metodologia da pesquisa 

Para compreender melhor as marcas das histórias que possibilitaram um 

olhar mais atento as mulheres surdas que lecionam em instituições do ensino 

superior, a metodologia utilizada na estruturação e desenvolvimento do artigo aqui 

apresentado parte de uma perspectiva qualitativa. Essa perspectiva insere a 

pesquisa nos pressupostos a caracterizam, segundo Ludtke e André (1986, p. 13): 

“a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada”, enfatizando mais o processo do que o produto e se 

preocupando “em reatar a perspectiva dos participantes”. 

Para a análise pretendida, utilizaremos o método biográfico, com o objetivo 

de apreender e descrever a história pessoal e social (GOLDENBERG, 2007) das 

professoras de codinomes P1, P2 e P3 na sua relação com os processos de 

empoderamento das minorias culturais, nesse caso, os da cultura surda. Ao mesmo 

tempo, pretendemos que esse estudo possa auxiliar na problematização das 

concepções hegemônicas de educação. 

Os sujeitos pesquisados possuem conhecimento desse projeto e 

concordaram com a realização da pesquisa. A primeira etapa de aproximação se 

deu pelo minucioso conhecimento dos objetivos e motivações que movem este 

artigo, o que possibilita que assim possam colaborar com a sua construção. 

A pesquisa adotou a técnica específica de coleta de dados em que as 

entrevistas foram concebidas como entrevistas narrativas, seguindo o modelo de 

Sandra Jovchelovitch e Martin Bauer. Para os referidos autores, a entrevista 
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narrativa “tem em vista uma situação que encoraje e estimule um entrevistado a 

contar a história sobre algum acontecimento importante de sua vida e do contexto 

social” (BAUER; GASKELL, 2002, p.93). 

Esse método de pesquisa qualitativa, não estruturada, pressupõe ir além do 

esquema pergunta-resposta de algumas entrevistas, em que o entrevistador impõe 

estruturas, seleciona o tema e ordena as perguntas. O esquema de narração 

substitui o esquema pergunta-resposta na busca de revelar melhor as histórias 

contadas pelo informante através do uso de sua própria linguagem. Para Bauer e 

Gaskell (2002), existe uma estrutura na narrativa, que eles chamam de “paradoxo 

da narração”, que são “as exigências das regras que liberam o contar histórias” 

(BAUER; GASKELL, 2002, p. 96).  

Na estruturação do artigo, iniciamos com uma representação das mulheres 

surdas e suas buscas sociais e em como elas se percebem a frente de turmas 

ouvintes dentro do ensino superior. Em seguida, apresentamos como o direito à 

educação de surdos foi se consolidando ao longo dos anos, evidenciando a falta de 

oportunidades iguais entre os gêneros nos processos educacionais do passado. 

 Em seguida, buscamos definir as questões que aproximam o termo 

empoderamento das práticas docentes e do desenvolvimento de estratégias de 

ensino que as professoras surdas elaboram a partir das trocas existentes entre os 

educadores das esferas de ensino superior. 

Por fim, discutimos os entrelaçamentos existentes nas diferentes esferas de 

convívio dessas profissionais em sua rotina social, pois o meio e as situações 

diversas as quais as docentes são expostas possibilitam um entendimento sensível 

sobre seu cotidiano e sua cultura. O contexto abordado dentro desse último tópico 

é discutido sobre o olhar das docentes surdas, de acordo com a narração das suas 

experiências. 

3 Um olhar sobre as mulheres surdas docentes  

A mulher, como personagem citada aqui, é quem legitima sua comunidade, 

promove o conhecimento de sua cultura aos seus alunos ouvintes e inspira outras 

surdas a buscarem novas formas de conhecimento.  
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                                         Diferente do que ocorria no passado, atualmente é visível a participação 
das mulheres surdas nos movimentos surdos, como também no campo da 
educação, ingressando nas universidades e trabalhando como professoras 
nas escolas de surdos e como professoras de LIBRAS. (SILVA, 2013, p. 
2). 
 

Considerando a afirmação abordada quanto aos espaços que a mulher surda 

passou a ocupar de algum tempo para cá, percebemos que esta ação de 

empoderamento se destaca não só enquanto docência, mas também em locais 

outrora dirigidos por homens surdos. 

Essas significações referentes à coletividade acabam conduzindo essas 

ações para caminhos que objetivam melhorias e realizações positivas ao grupo do 

qual se faz parte. A comunidade surda conhece a importância das lutas e das 

legitimações pertinentes a cada espaço social pelo qual os surdos defendem sua 

permanência, sua expressão. Por este viés, podemos entender quando Silva (2012, 

p. 25) expressa: 

 
                                         Por isso que as pessoas surdas têm muito a nos dizer sobre suas 

realidades, sobre jeitos de ser desse povo, pois falam de um lugar político 
em que as vivências surdas existem, no qual as identidades são aceitas e 
as culturas são priorizadas e colocadas em prática por meio de discursos 
que nascem e renascem embasados na alteridade e na diferença.  
 

Socialmente estamos inseridos em um mesmo meio, porém, estas mulheres 

surdas trazem o empoderamento feminino apresentado por um viés cultural próprio 

de sua comunidade, com suas lutas e significações subjetivas, ricas em força, 

proporcionando reflexões e aprendizados dentro do ensino superior, modificando os 

olhares em relação a Língua Brasileira de Sinais e legitimando as conquistas 

relacionadas a educação de surdos. Ainda de acordo com Silva (2013, p. 4): 

 
                                        Percebo, através das leituras feitas, que no decorrer da história os 

acontecimentos estão interligados com construção do ser mulher surda, 
sendo a escola e sociedade desde outros tempos quem determinava o 
modelo feminino. Agora vivemos um momento de mudanças onde a 
mulher ocupa outros espaços, quebrando com os paradigmas antes 
estabelecidos. Culturalmente foi criado outro ideal de mulher onde algumas 
precursoras adeptas às causas feministas iniciaram este movimento e aos 
poucos as demais também foram abandonando o modelo tradicional. As 
mulheres surdas também entraram no movimento.  
 

Utilizando os marcadores culturais surdos se pode entender como este 

empoderamento em relação às posições profissionais conquistadas podem ir além 

do territorialismo entre surdos e ouvintes, refletindo também em como o sujeito 

mulher se faz representar pela força dessas profissionais. Para tanto, direcionamos 
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um olhar sensível sobre essas mulheres surdas que estiveram e estão à frente de 

turmas ouvintes, legitimando sua cultura e ensinando sua língua dentro de uma 

instituição federal. Em um trecho da entrevista, a P1 revela que ama ser professora, 

“é confuso, mas eu sempre gostei!”, afirma. Ela procura sempre pensar em 

atividades em que haja troca de experiência entre o aluno ouvinte e o professor 

surdo: 

 
                                         Os alunos ficam sempre confusos no primeiro dia, olham a grade de 

horário da disciplina de LIBRAS, eu aviso que a aula é aqui, durante a aula 
eu ajudo nas atividades, ensino sinais, e eles percebem a LIBRAS. Na 
didática utilizo trabalhos em grupo, atividades impressas, sites, sinais em 
vídeos, projetos de vídeos em LIBRAS, são algumas coisas que ampliam 
e melhoram o ensino. Antes não tinha isso, mas hoje em dia também não 
está perfeito. (Excerto da entrevista Professora 1 - P1). 

 

As relações estabelecidas entre professor e aluno permeiam o desenvolver 

das potencialidades tanto de quem ensina, quanto de quem aprende. As trocas 

devem estar presentes nas relações de ensino e aprendizagem, conhecer e 

respeitar as diferenças dos que nos cercam deve ser fator imprescindível para a 

prática docente. O educador Paulo Freire (1996, p. 51) diz ainda:   

 
                                         Preciso, agora, saber ou abrir-me à realidade desses alunos com quem 

partilho a minha atividade pedagógica. Preciso tornar-me, se não 
absolutamente íntimo de sua forma de estar sendo, no mínimo, menos 
estranho e distante dela. E a diminuição de minha estranheza ou de minha 
distância da realidade hostil em que vivem meus alunos não é uma questão 
de pura geografia. Minha abertura à realidade negadora de seu projeto de 
gente é uma questão de real adesão de minha parte a eles e a elas, a seu 
direito de ser.  
 

Essa etapa do fazer docente traz consigo uma representação concreta do 

que é estar à frente das turmas de ensino superior para essas mulheres surdas, 

pois segundo a P1: 

 
                                        Eu tenho uma aparência jovem, alguns veem algumas professoras de salto, 

eu venho assim: simples, de mochila, pareço uma aluna sabe. Abro a porta 
e entro... eles olham e pensam que eu sou ouvinte e começam a falar. Eu 
não escuto o que vocês estão falando! Os alunos se impressionam... 
porque no primeiro dia de aula eu não tenho intérprete, peço que eles me 
olhem, eu escrevo meu nome no quadro e me apresento, depois pergunto: 
- o nome de vocês qual é? Eles entendem a comunicação que era difícil 
começa aprendendo a datilologia, vão desenvolvendo, ficam calmos. 
(Excerto de entrevista Professora 1 – P1). 

   
O respeito pelas diferenças e as colocações pertinentes ao ensino de uma 

nova língua, no caso a LIBRAS, tornam-se desafios e não obstáculos na carreira 

das educadoras surdas, devido às trocas que elas conseguem fazer com outras 
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profissionais surdas que possuem mais tempo de docência e experiência em sala 

de aula e também pelas trocas que fazem com os alunos ouvintes quando eles 

demonstram interesse em saber como é a forma de viver dessas profissionais. 

4 O direito à educação: conquistas do povo surdo 

Dentro desse paradigma de luta e reconhecimento de sua língua e de suas 

potencialidades enquanto seres ativos e pertencentes a uma sociedade em 

evolução, não podemos deixar de citar a representatividade e a força do monge 

francês Charles Michel L’epée, ouvinte que fez o uso da Língua Gestual para criar 

a primeira escola de surdos financiada por ele mesmo, em 1771, na cidade de Paris. 

De acordo com Rangel (2005, p. 47): 

 
                                         O resultado positivo da metodologia utilizada pelo abade francês fez com 

que muitos surdos se convertessem em professores surdos. O próprio 
L’epée trabalhava esta formação. Isto fez com que os próprios surdos 
fossem capacitados para trabalhar em educação de outros surdos inclusive 
fundar outras escolas de surdos utilizando sempre a pedagogia de ensino 
através da língua de sinais. Este fato chamou atenção de educadores de 
surdos que para lá viajaram em busca deste método como aconteceu em 
Gallaudet. Fundaram-se inúmeras escolas de surdos na Europa e nos 
Estados unidos, bem como no Brasil e outros países. As escolas passaram 
a usar as línguas de sinais nacionais e explorar recursos de educação. 
 

L’epée lecionou de uma forma significativa, inclusiva, livre e popular. Dentro 

da discussão apresentada aqui, podemos dizer que o professor francês deu 

incentivos suficientes para que se desenvolvesse uma cultura singular, 

caracterizada pela sua marca visual, sua língua e proporcionou uma formação 

profissional de educador a todo surdo que se fizesse interessado pela prática. Além 

disso, os banquetes realizados por professores surdos, na França, eram 

comemorados no dia do aniversário de L’epée. Segundo Rangel (2005), foi durante 

esses banquetes que se iniciou a denominação de povo surdo e de nação surda. 

No Brasil, Dom Pedro II convidou o francês Eduart Huet para constituir a base 

de seu colégio imperial. Sua chegada data do ano de 1855, mas foi no ano de 1856 

que de fato foi fundado o Instituto Nacional de Surdos-Mudos, que mais tarde 

passaria a se chamar Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Conforme 

Klein e Formozo (2008, p. 4): 
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                                         Nos relatos desta história encontramos registros sobre a esposa de Huet, 
que seria responsável pelos cuidados das meninas do Instituto, uma vez 
que, inicialmente, eram atendidos alunos e alunas surdas. Porém, em 1868 
as surdas não foram mais aceitas, sob o argumento de que haveria 
promiscuidade se a instituição trabalhasse com ambos os sexos. 
 

 Podemos entender que houve uma ruptura no ensino das mulheres surdas 

devido às dificuldades enfrentadas na época em relação a educação de surdos, 

onde já começavam a ser reveladas as tendências a exclusão do ser feminino, fato 

que só foi revertido em 1932, conforme Klein e Formozo (2008). Com base nessas 

afirmações, percebemos um atraso de 64 anos em relação ao ensino das mulheres 

surdas brasileiras e legitimamos ainda mais a luta pela igualdade de direito entre os 

gêneros, não para qualificá-los, mas para que sejam respeitados perante a 

sociedade em um mesmo patamar.  

No Rio Grande do Sul, a educação de surdos, segundo Rangel (2005), com 

base nas pesquisas de Perlin (1997), começa a ser desenvolvida no Instituto 

Ipiranga, que foi fundado em 1927 pela professora alemã Louise Schimdt. Ela e seu 

marido eram responsáveis por 18 surdos que vieram de outras cidades, já que em 

Porto Alegre não havia um número significativo de alunos. Ali teve início a cultura 

surda do estado gaúcho, tendo como nome de destaque Ney Olmedo, surdo não 

oralizado que após seus estudos no Rio de Janeiro incentivou a comunidade a criar 

a primeira associação de surdos da capital. Nessa parte da história também fica 

evidente as disparidades envolvidas nas discussões de gênero dentro da educação 

de surdos, pois Rangel (2005, p. 60) coloca: 

 
                                         Outro fato importante ocorreu no ano de 1956, foi fundado o instituto Frei 

Pacífico que acolhia meninas. Sorte diferente tiveram os meninos indo 
estudar no Rio ou em São Paulo, para poderem completar sua educação. 
 

Na referida região sul do Brasil podemos identificar mais 29 anos de 

estagnação na busca de conhecimento ou pelo menos na oferta deste para as 

mulheres surdas. Isso por determinação do gênero e pelas dificuldades culturais 

enfrentadas por elas, o que acabou por criar as barreiras culturais que envolvem o 

machismo e a subalternação da mulher aos serviços da casa.  

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é reconhecida pela Lei Federal nº 

10.436 de 10 de abril de 2002, porém, é o Decreto nº 5.626/2005 que determinou 

cursos específicos e tornou obrigatória a disciplina de LIBRAS. A partir desse 

momento, ganham força as manifestações surdas em busca do reconhecimento de 
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sua cultura, de seu respeito e representatividade dentro da educação brasileira, pois 

a condição dos Professores de Libras nas Universidades é prioritariamente das 

pessoas surdas para o ensino dessa língua, segundo Santos e Klein (2015). Nesse 

ponto, voltamos as reflexões apresentadas por Klein e Formozo (2008, p. 9) quando 

ressaltam “o fato de que as mulheres surdas ultimamente têm tomado a liderança 

dos movimentos. Pensamos que isso está ligado ao fato de as mulheres serem a 

maioria entre os docentes surdos”. 

Essa conquista foi reflexo de diversas lutas em busca de educação, saúde e 

vida social mais ampla para toda a comunidade surda brasileira, em especial as 

mulheres surdas no âmbito acadêmico. Há docentes mulheres que lecionam a 

disciplina de LIBRAS em diferentes universidades federais do Rio Grande do Sul, 

realizando pesquisas na área a fim de promover uma educação de qualidade em 

relação a Língua Brasileira de Sinais. 

 
Na história dos movimentos surdos, encontramos várias mulheres 
destacando-se na luta pelo reconhecimento da Língua de Sinais, da 
valorização das pessoas surdas. São mulheres que vêm possibilitando 
uma visibilidade enquanto sujeitos. Elas estão aí, interferindo nas vidas das 
pessoas surdas, faltando ainda que se deixem falar. (KLEIN; FORMOZO, 
2008, p. 7). 
 

As relações desenvolvidas entre as mulheres e a sociedade apresentam ao 

longo do tempo uma troca significativa de relações de empoderamento, não só das 

ou para as mulheres, mas também para sua comunidade em geral, lutando por seus 

direitos, indiferente dos classificadores relacionados ao gênero. 

5 Empoderamento e as minorias culturais 

O conceito de empoderamento diverge sob muitos aspectos e visões, mas 

aponta sempre sob uma mesma ótica: “despertar de diversas potencialidades” 

(BERTH, 2018, p. 17). Nessa perspectiva, os indivíduos envolvidos estimulam as 

ações, sejam elas coletivas ou individuais, que refletem nas práticas e na cultura 

das minorias. Aí podemos destacar as conquistas do povo surdo dentro da história, 

pois como Karnopp (2013, p. 408) aponta: 

 
                                         No Brasil, ocorreram importantes conquistas das comunidades surdas, em 

diferentes espaços, especialmente reconhecimento da cultura surda e a 
oficialização da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). A partir das lutas das 
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comunidades de surdos, que se organizam em associações, instituições e 
através da Federação Nacional de Educação e integração dos surdos 
(FENEIS), ocorreu a oficialização da LIBRAS, conforme consta na lei 
federal 10.436, de 24 de abril de 2002. 
 

Assim sendo, percebemos que as conquistas dos surdos brasileiros em uma 

visão social e dentro dos desenvolvimentos das minorias culturais brasileiras 

refletem suas significações e a presença do empoderamento construído ao longo 

dos tempos e marcado pelas suas conquistas. “Tais narrativas convergem para o 

entendimento dessa comunidade como um grupo cultural e como uma minoria 

linguística” (KARNOPP, 2013, p 2). 

As mulheres surdas trazem consigo as marcas da história que lhes foi 

negada, onde não era disponibilizado a elas o mesmo acesso ao ensino e a 

qualificação para o trabalho e desenvolvimento de suas habilidades sociais. Nos 

espaços educacionais, as surdas tinham acesso apenas a oficinas relacionadas às 

atividades domésticas, “enquanto aos homens eram oferecidas oficinas que 

oportunizariam uma maior autonomia econômica” (SILVA, 2013, p. 3). 

Foram as lutas e as presenças femininas diante dos fatos que legitimaram a 

cultura surda e que nos apresentam a esta gama de possibilidades entre os espaços 

a serem conquistados e o reconhecimento dos direitos que foram adquiridos pelas 

mulheres surdas. Essas frentes representativas na luta por igualdade entre os 

gêneros trazem marcas que representam o empoderamento feminino, o que reflete 

na colocação de Berth (2018, p. 16): 

 
                                         Empoderar dentro das premissas sugeridas é, antes de mais nada, pensar 

em caminhos de reconstrução das bases sociopolíticas, rompendo 
concomitantemente com o que está posto entendendo ser esta a formação 
de todas as vertentes opressoras que temos visto ao longo da história. 
 

Durante a entrevista narrativa realizada com as docentes surdas no âmbito 

acadêmico, fica evidente a necessidade de diálogo na formação das estratégias 

educacionais e o apoio de trocas entre as professoras do ensino superior, onde 

podemos entender o empoderamento dentro do grupo cultural a qual pertencem. 

Segundo a P1: 

 
Ensinar adultos me deixava nervosa, eu sentia vergonha, não me 
organizava! Com o tempo eu fui aprendendo, me esforcei, troquei ideias 
com professores surdos lá de Pelotas, troquei também com grupos 
experientes que já trabalhavam na área, eles me explicaram as atividades, 
trocavam comigo, eu trocava com outros. Faziam atividades, vídeos 
diferentes. Eu não sabia editar vídeos, usar o computador. Aprendi 
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devagar, como se fosse uma criança aprendendo a caminhar. (Excerto 
entrevista Professora 1 – P1). 
   

Em busca dessas estratégias, os mecanismos de empoderamento das 

professoras surdas são permeados por trocas focadas no desenvolvimento das 

suas habilidades profissionais. 

6 A tríplice batalha: carreira, sociedade e família  

As mulheres contemporâneas trazem consigo uma representação das lutas 

pela igualdade de gênero, sendo de imensa valia entender os processos de 

empoderamento que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Durante a 

conversa com professoras surdas do ensino superior, diferentes olhares formam as 

questões de empoderamento dessas docentes, sendo eles o contato com sua 

cultura, as oportunidades de troca de experiências com outros professores surdos 

e o incentivo da família nas questões educacionais.  

Cabe aqui as colocações de Berth (2018) sobre os paralelos que podem ser 

traçados pela visão de empoderamento apresentada por Paulo Freire: 

 
                                         O empoderamento como teoria está estritamente ligado ao trabalho social 

de desenvolvimento estratégico e recuperação consciente das 
potencialidades de indivíduos vitimados pelos sistemas de opressão e 
visam principalmente a libertação social de todo um grupo, a partir de um 
processo amplo e em diversas frentes de atuação, incluindo a 
emancipação intelectual (BERTH, 2018, p. 34). 
 

As docentes que compartilharam suas opiniões a respeito do tema aqui 

abordado possuem narrativas distintas de como chegaram às salas de aula do 

ensino superior, mas o interesse na pesquisa, nos estudos dirigidos à educação e 

principalmente as didáticas desenvolvidas para o ensino da LIBRAS são comuns a 

todas. A P1 conta como iniciou seu trabalho na instituição de ensino superior, da 

qual já é funcionária efetiva há oito anos: 

 
Eu comecei no nível básico porque antes não tinha a disciplina LIBRAS I, 
LIBRAS II, era apenas uma disciplina anual com o nome de LÍNGUA 
BRASILEIRA DE SINAIS. Como começar, como escolher as atividades, 
como ensinar a datilologia, os números...eu estava em aula e o tempo era 
curto...eu não me sentia segura. Trabalhar e cuidar da filha pequena era 
difícil, eu também estudava Letras LIBRAS a distância. (Excerto entrevista 
Professora – P1).  
 

A P2 coloca:  



15 

 

 

 

 

 
Minha experiência antes foi no curso básico, eu não tinha segurança de 
nada, não tinha experiência. Eu perguntava, encontrava ideias, tive muita 
paciência, trocas de aprendizagens, coisas diferentes, passei dois anos 
lentamente, porque antes eu trabalhei 4 anos. Ser professor é diferente. 
Depois de segura vim trabalhar aqui na universidade. Pesquisei bastante, 
não só sobre ensinar, mas uma visão geral, já trabalho aqui a 5 anos. Para 
mim as trocas parecem mais importantes. (Excerto entrevista professora 2 
– P2). 
 

A P3 relata: 

 
É a primeira vez que tenho a experiência de trabalhar na universidade, é 
difícil, eu tive medo, mas eu gosto porque todos os professores são surdos, 
antes eu nunca tive um grupo de professores surdos, só ouvintes, eu não 
me sentia segura. Era difícil, eu perguntava e nada...faltava informação. Já 
na minha experiência no magistério eu era a única professora surda, eu 
tinha um intérprete. (Excerto entrevista Professora 3 – P3). 
 

Segundo a P1, a organização das práticas docentes vai melhorando com o 

passar do tempo, bem como a organização das aulas e dos períodos, mas as 

relações de trabalho não permitem a segurança do professor surdo, pois eles 

encontram barreiras na comunicação. Dentro da instituição onde trabalham, por 

exemplo, o contato com os colegas é difícil e não tinha intérprete quando ingressou: 

“me davam um papel e tchau, eu pensava onde é este lugar? Eu ia perguntava, 

pedia ajuda! Faltava comunicação!”.  

  As questões de empoderamento, quando direcionadas a essas profissionais, 

apresentam um olhar singular, onde as barreiras de comunicação convergem a um 

novo pensamento. Paralelo a isso, como podem estas docentes desenvolverem 

estratégias de permanência e solucionar este impasse? Isso porque a mesma 

intensidade com a qual a docente surda se sente perdida em relação ao espaço, 

poderiam elas também se perder dentro das suas práticas? Isso tendo em vista que 

no início, como P1 relata, foi difícil iniciar o processo de ensino. Berth (2018) volta 

a argumentar sobre essa visão peculiar de empoderamento que deve ser 

direcionada às minorias culturais: 

 
                                         Seria estimular, em algum nível, a auto aceitação de suas características 

culturais e estéticas herdadas pela ancestralidade que lhe é inerente para 
que possa, devidamente munido de informações e novas percepções 
críticas sobre si mesmo e sobre o mundo que o cerca, e, ainda, de suas 
habilidades e características próprias, criar ou descobrir em si mesmo 
ferramentas ou poderes de atuação no meio em que vive e em prol da 
coletividade. (BERTH, 2018, p. 14). 
 

É importante ressaltar também a preocupação das educadoras em relação a 

obrigatoriedade da disciplina em outros cursos do ensino superior, como medicina, 
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direito e enfermagem3, a fim de facilitar o acesso dos indivíduos surdos aos serviços 

básicos de atendimento social. A P1 aponta como sendo de extrema importância a 

organização de projetos que visem o ensino de LIBRAS nesses cursos e em outros 

mais, devido às barreiras na comunicação dos surdos e o seu direito de atendimento 

nas diferentes esferas sociais: 

 
Pensamos em organizar um projeto onde a disciplina de LIBRAS não seja 
optativa em alguns cursos como: medicina, enfermagem, direito. Eu sinto 
que é preciso, pois se acontecer alguma coisa com o surdo e ele ir ao 
médico e não conseguir se comunicar? As enfermeiras também precisam 
se comunicar, alguns surdos precisam tomar injeção ou remédios e 
acabam sendo medicados errado! Acontece, é preciso pensar na vida… e 
as mulheres grávidas? Na hora do parto fazem o que? Não é fácil não! 
(Excerto entrevista Professora 1 – P1). 

  

A sociedade tem papel importante no desenvolvimento das habilidades e na 

construção de estratégias de convivência das pessoas surdas ao meio ouvinte do 

qual pertencem. Vendo por este viés, também deveriam ser elaboradas estratégias 

ouvintes para interagir com o povo surdo, que é parte dela também. No diálogo, ao 

ser questionada sobre como a sociedade vê a professora surda, P1 coloca: 

 
Eu não sei como a sociedade percebe e entende o surdo, porque me olham 
e fazem “certo”. O ouvinte se aproxima e oraliza: - que horas são? Antes 
eu respondia: - 3h. Eles não entendem que a vida do surdo não é igual. 
Agora quando oralizam para mim: - que horas são? E digo que não escuto, 
sou surda e eles vão embora. (Excerto entrevista Professora 1 – P1). 
 

A P2 acrescenta: “Alguns com a boca coberta oralizam e não entendemos 

nada, como, por exemplo, o moto táxi. ”  

A P3 relata um acontecimento nos primeiros dias de contato com o pessoal 

da instituição: 

 
Eu estava usando o celular e me sento na frente para cuidar a chegada. 
Eu vi que tinha alguém falando, segui, tocam no meu ombro: -oi! - Eu sou 
surda! Ele ficou chocado! Me olhou mais algumas vezes...perguntou se eu 
era surda mesmo e eu respondi que sim: - Não ouço nada! Aí ele diz: - 
posso pedir para deus te fazer ouvir! Eu ri e disse que não tinha o que 
fazer. Ele colocou a mão na minha cabeça e começou a orar!! Foi muito 
engraçado, todo mundo ficou me olhando...eu senti vergonha! (Excerto 
entrevista Professora 3 – P3).  
 

Nesses relatos distintos podemos perceber que o meio social não responde 

necessariamente aos padrões de respeito às diferenças surdas, como nas relações 

                                                
3 Referindo-se aqui ao Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a Língua 
Brasileira de Sinais, tratando no seu Capítulo II sobre a inclusão da LIBRAS como disciplina 
curricular. 
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entre ouvintes. Isso porque ficam evidentes as situações em que as barreiras na 

comunicação não são voltadas ao desenvolvimento do diálogo, mas à ausência dos 

sentidos que permeiam esta comunicação.  

No primeiro caso, a pessoa ouvinte poderia perguntar o sinal de hora, no 

segundo, o profissional poderia ter um cuidado maior ao cobrir seu rosto, já na 

terceira fala podemos observar a necessidade de tornar o outro igual ou ainda de 

buscar meios para modificar as condições singulares do outro. Ainda dentro dessa 

discussão, as mulheres citaram comentários do tipo: “- Coitada não ouve... eu posso 

te ajudar! - É surda, mas é tão bonita! - Tu sabes escrever? - Tu podes dirigir? - Tu 

és formada?”. Em relação a essas afirmações e questionamentos constrangedores, 

a P1 responde: 

 
“Parece que nunca viram um surdo. Todas somos empoderadas sim! 
Todas sabem escrever e sabem LIBRAS. Tu sabes LIBRAS? Não? Então 
eu vou te ensinar! Eu sei escrever, sou bilíngue, tenho duas línguas! 
(Excerto entrevista Professora 1 – P1). 
 

Assim como a sociedade acaba trazendo novos meios de empoderamento 

da mulher surda, a família também acaba sendo o berço deste termo tantas vezes 

lançado aqui. As relações familiares do indivíduo surdo acabam sendo o início da 

sua trajetória. Neste sentido, Silva (2012, p. 37) explana sobre a importância destas 

relações: 

 
                                         A família é referida como o primeiro espaço primordial para que ocorra a 

identificação, considerando que ela é a primeira referência que os sujeitos 
têm para construir-se. A família é o núcleo social básico que promove 
relações interpessoais importantíssimas entre seus membros.  
 

Nesse sentido, entendemos que as professoras aqui apresentadas são 

oriundas de famílias ouvintes, duas tiveram contato com a LIBRAS ainda na infância 

e a outra passou primeiro pela fase do oralismo e depois teve contato com a 

LIBRAS. Os diferentes discursos biográficos também divergem dentro de um 

mesmo potencial: “A necessidade de o sujeito surdo estar em contato com sua 

língua e com os seus pares culturais, devido a importância e o direito de construírem 

suas subjetividades surdas” (SILVA, 2012, p. 39). 

Durante o diálogo sobre as relações familiares e como estes entendem a 

condição de ser surdo dentro de uma família ouvinte, atentamos para o fato de 

muitas famílias não utilizarem a LIBRAS nas relações com seu ente surdo. Segue 

o relato da P1 a respeito da aquisição da LIBRAS: 
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Os surdos devem aprender sua primeira língua onde? Em casa, com os 
pais que são os responsáveis por esta criança só que a comunicação é 
difícil e isso é um problema enorme. Aí levam eles para aprender nas 
escolas de surdos, mas aí deixam eles lá...Falta incentivo da família. O 
coitado é surdo, não precisa ler e escrever, deixa ele em casa recebendo. 
Isto também é um grande problema. No meu caso, a minha mãe me 
cobrava, me obrigava, me incentivava a estudar, ler... tem só eu de surda 
na família e a comunicação com os familiares é difícil. Eu não sabia, mas 
percebi depois as diferenças. Só eu estudava, eles não queriam. Eu 
percebi que minha mãe e meu pai não davam bola. Eu nunca tinha 
pensado nisso, mas quando entendi fiquei triste. (Excerto entrevista 
Professora 1 – P1). 
 

A P2 relata a sua experiência na aquisição da LIBRAS: “Antes eu oralizava, 

depois aprendi a LIBRAS fluentemente, depois já fiquei bilíngue, utilizando 

português e LIBRAS”.  

 A P3 conta que desde pequena já estudava em escola especial e que mais 

tarde foi para uma escola só de surdos, onde adquiriu LIBRAS rapidamente. A sua 

história destaca a importância da família em desenvolver a LIBRAS, pois apenas 

em seu aniversário de 30 anos viu sua família conhecer um pouco da sua língua:  

 
Minha irmã fez faculdade que tinha a disciplina de LIBRAS, ela já tinha 
contato comigo e aprendeu mais. Me pedia para explicar mais sobre a 
minhas vivências para ela e eu não conseguia explicar. Então com os 
ensinamentos do curso e bastante estudo ela entendeu a importância de a 
família saber LIBRAS porque ninguém sabia na nossa. Como eles 
passaram tanto tempo sem saber sobre a minha cultura, a minha língua, 
fiquei emocionada. Aí ela combinou com todos para que no meu 
aniversário o parabéns fosse em LIBRAS. Foi muito importante para mim. 
(Excerto entrevista Professora 3 – P3). 
 

A P1 contribui com uma lembrança sobre o natal: 

 
No natal, eu estava com meus familiares, e todos ali, conversando e eu me 
cansei de não interagir e fui para o meu quarto, coloquei um filme e fiquei 
olhando. Minha mãe veio e me falou que era feio eu ficar no quarto sozinha. 
Bobagem, feio são vocês ali falando e eu sem ouvir nada! Vocês não 
acham feio eu ali sentada parecendo um fantoche no sofá? Não é legal! 
(Excerto entrevista Professora 1 – P1).  
 

Podemos entender que, indiferente da condição surdo ou ouvinte, as 

vivências cotidianas são imprevisíveis. É o lugar onde desenvolvemos nosso 

contato com o outro, nossas habilidades. A tríplice batalha apresentada pelo olhar 

singular dessas educadoras é que reforça as questões de empoderamento feminino 

e cultural em diferentes espaços pela mulher surda. 
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7 A resistência e as ressignificações ainda possíveis  

Sabemos que esta é uma explanação sucinta das conquistas femininas ao 

longo dos tempos, das batalhas e lutas que foram travadas para que fossem 

legitimadas enquanto possuidoras de seu corpo e de suas vidas. Porém, o presente 

artigo não objetiva uma discussão aprofundada sobre a história dessas lutas, mas 

sobre como elas refletem e incentivam novas conquistas sobre os direitos que ainda 

podem ser alcançados, assim como minorias culturais que desenvolvem 

mecanismos de sobrevivência dentro dos espaços sociais aos quais pertencem. 

As docentes surdas no ensino superior representam uma cultura que se 

reinventou através das trocas que nasceram nas ruas e logo ocuparam seu lugar 

dentro da história do desenvolvimento da educação. Aqui não buscamos determinar 

os heróis ou vilões, mas legitimar a força e a resistência das mulheres nos espaços 

sociais em que se fazem presentes, onde, além de estarem presentes, ainda são 

capazes de desenvolver estratégias que permitam a permanência e a chegada de 

novos parceiros dentro das suas práticas. 

Não devemos tomar o assunto como encerrado, pois ainda tramam-se novas 

realizações dentro do conceito de empoderamento feminino e também na esfera do 

ensino superior onde as surdas lecionam. O que há e que em hipótese alguma 

poderá ser questionado é a importância dos posicionamentos femininos e as vitórias 

alcançadas em busca de uma realidade onde as obrigações e oportunidades sejam 

equivalentes, indiferente dos conceitos pré-estabelecidos pelas questões de 

gênero. 
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