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1Introdução 
 

A fonoaudiologia contempla diversas áreas de atuação, dentre elas a voltada para a pessoa 

surda. Por anos, a profissão dedicou-se ao oralismo e ainda hoje existem profissionais que 

trabalham a partirdesta vertente.Em contrapartida, há também a vertente embasada no 

bilinguismo que assume a Libras como L1 e o português escrito como L2, como fruto do 

desenvolvimento dos Estudos Surdos que sustentaram diferentes pesquisas e que atualmente 

embasam o trabalho de profissionais que atuam com surdos.  

Discorrer sobre a relação entre a surdez e a fonoaudiologia na perspectiva sócio-

antropológica,fundamentada nos Estudos Surdos, permite refletir uma atuação respeitando o 

discurso sustentado pelos surdos e repensando o papel do trabalho com a comunidade surda, 

levando em consideração toda a sua trajetória histórica e política. 

Desta forma, faz-se relevante considerar que os grupos minoritarizados (assim como os 

surdos), ainda vivem um contexto de invisibilidade social que os segrega e distancia cada vez 

mais dos seus direitos. Diante da marginalização desses indivíduos, surgem formas de 

organização que favorecem o fortalecimento das suas reivindicações.  

 Face a necessidade de organização e institucionalização, as associações são importantes 

entidades representativas que dão visibilidade à questões das mais diversas com pouca 

representatividade social. Esta forma de organização civil estimula a visão crítica e a formação 

política a cerca do cenário em que estes indivíduos estão inseridos. 

As associações podem ser entendidas como uma reunião de pessoas para fins não 

econômicos que deverão ser regidas por um estatuto que discorrerá sobre a finalidade da criação 

da mesma, requisitos pertinentes para a inclusão ou exclusão de associados, seus direitos e 

deveres, fontes de recursos, condições para alterações estatutárias e formas de gestão. 

A Associação de Surdos além de ser um ambiente de construção de identidade, pode 

constituir-se também, como um local propulsor na busca de direitos para a comunidade surda de 

uma dada localidade onde os mesmos estão invisíveis diante da sociedade. É neste local também 

que o Surdo utiliza a Língua Brasileira de Sinais-Libras (sua língua natural) em tempo integral. O 

surdo que frequenta a associação possui um modo crítico de vivenciar o mundo majoritariamente 

ouvinte, reafirmando diariamente a sua identidade e tendo a surdez como uma marca cultural. 
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Desta forma, é evidenciado que a ação profissional sustentada em um paradigma 

biomédico não tem espaço neste ambiente cultural, o que faz refletir sobre as posturas assumidas 

e como contribuir frente às demandas de uma sociedade plural. Isso significa entender que a 

fonoaudiologia ainda exerce práticas pautadas nesse modeloe  que considera a surdez como uma 

deficiência, algo defeituoso que está em déficit, estabelecendo padrões de comparação e 

normalidade. Em contrapartida, existe um grande movimento para exercer práticas que assumam 

a surdez como uma diferença cultural. Compreender o surdo e a sua comunidade redireciona o 

olhar patologizante sustentado pelas ciências da saúde e consequentemente resignifica o lugar 

deste sujeito. 

Ainda que seja de conhecimento da comunidade científica a importância de uma 

associação para a comunidade surda, é necessário conhecer mais a fundo como esta forma de 

organização surge, quais os seus objetivos enquanto representação social de um povo, e a opinião 

dos surdos a cerca da instituição. Além disso, é preciso que seja disseminado na fonoaudiologia, 

a visão da surdez que transcende a patologia para que o sujeito, enquanto pertencente a 

comunidade surda, seja respeitado e acolhido.  

Este trabalho visa reafirmar a importância e a representatividade de uma Associação de 

Surdos de uma localidade, percorrendo aspectos singulares da mesma, buscando conhecer melhor 

as circunstâncias que levaram a sua fundação e o seu processo de estruturação.  A partir destas 

constatações, se buscará verificar as possíveis contribuições da fonoaudiologia em uma 

associação de surdos respeitando a surdez enquanto identidade. 

 

2 Objetivos 
 

2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver um plano de contribuição profissional e/ou inserção do fonoaudiólogo dentro da 

associação de surdos de Camaçari 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1.Caracterizar e contextualizar aassociaçãode surdos como instituição social; 

2.Descrever ganhos alcançados e dificuldades enfrentadas pela instituição; 
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3. Elaborar plano de desenvolvimento de ação fonoaudiológica junto à associação de surdos; 

3 Revisão Bibliográfica 

A literatura demonstra que negros, imigrantes, deficientes e tantos outros grupos 

encontramnas associações refúgio e apoio para enfrentar as barreiras impostas pela sociedade. É a 

partir das associações, que o sentimento de pertencimento a um grupo e a identidade desses 

indivíduos são fortalecidas. Silva e Neves (2010) realizaram uma pesquisa com a APARU - 

Associação dos Paraplégicos de Uberlândia objetivando conhecer a visão dos associados sobre os 

direitos humanos. A APARU fundada em 1970 iniciou os seus trabalhos estimulando práticas 

esportivas e prestando assistência aos associados substituindo o papel do Estado. 

 Como registrado pelas autoras mencionadas, a partir de meados dos anos 1980, a 

associação participou ativamente na conquista de direitos da população portadora de deficiência 

física através de emendas inseridas na Constituição de 1988 que pretendiam garantir a 

acessibilidade a estes indivíduos.  

A APARU tornou-se modelo nacional após a implementação da Lei Orgânica, disseminou 

os projetos “Uberlândia Sem Barreiras” e “Eleições Sem Barreiras” culminando na adequação da 

estrutura da cidade com calçadas adaptadas, transporte público acessível e rampas nas ruas. Além 

disso, atua diariamente como um importante espaço de conscientização da população mineira 

(SILVA; NEVES,2010) 

Nunes (2013), ao correlacionar autismo e atuação política no Rio de Janeiro, perpassa pela 

história dos cuidados à saúde mental, desde os abrigos asilares filiados a igrejas até os dias de 

hoje onde estes cuidados estão destinados aos Centros de Atendimento Psicossocial (CAPs I, II, 

III, CAPSi e AD). Mesmo com o avanço na atenção à saúde mental, as associações formadas por 

pais de autistas buscam a criação de centros de atendimentos específicos para esta população, 

alegando não haver uma atenção especializada para a sua heterogeneidade. Após mobilizações 

dos familiares, o primeiro Centro de Atenção à Pessoa com Autismo (CEMA-Rio) foi inaugurado 

no Rio de Janeiro. 

Para esse autor, as associações formadas por familiares de autistas proporcionam além de 

apoio emocional, a organização de mobilizações para arrecadação de recursos, criação de leis, 

investimento em novos tratamentos e pesquisas, além, de ações para esclarecimento a cerca do 

autismo (NUNES, 2013). 
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Assim como as organizações citadas anteriormente, as de surdos possuem grande 

representatividade e importância. A autora surda Perlin (1998), em sua monografia realizada em 

Porto Alegre sobre a identidade surda e as lutas para o alcance desta identidade, retrata o 

surgimento das associações como um espaço propício para o uso da Libras e proteção de 

fracassos principalmente nos momentos em que esta comunidade foi expulsa da sociedade por 

comunicar-se através de sinais. 

No estudo supracitado, reafirma-se as associações como um espaço de resistência e 

impulsionador na busca desta comunidade por direitos. A partir de mobilizações, deu-se início 

aos movimentos surdos, que por sua vez, dão poder contra a ideologia ouvinte, revelando forças 

subjacentes aos estereótipos criados, contribuindo para a conquista do direito a vida, a arte a 

cultura, a história, à participação política, ao trabalho, ao bem estar que segundo a autora , não é 

somente reivindicações dos surdos, mas sim de todos os movimentos sociais. 

Em consonância com este estudo mencionado, o surdo pernambucano Ferraz (2009) 

retrata a importância das associações de Pernambuco no que diz respeito à reivindicação dos seus 

direitos. Em sua monografia, o autor aborda a passeata dos surdos realizada no centro de Recife 

desde o ano de 2002 organizada pela comunidade surda (incluindo Associação de Surdos de 

Pernambuco - ASSPE, Associação dos Surdos de Olinda - ASO, Associação de Surdos de 

Arcoverde - ASSARC, Associação de Surdos de Gravatá - ASG, Associação de Surdos de 

Caruaru - ASC, Associação de Surdos de Nazaré da Mata - ASNAM, Associação de Surdos de 

Petrolina - ASP). Esta mobilização, fomentada por diversas entidades incluindo as associações 

citadas vem ao longo dos anos dando visibilidade as reivindicações do movimento surdo no 

estado. 

Relatando brevemente em sua monografia sobre sua trajetória de vida e acadêmica, Ferraz 

destaca a Associação de Surdos de Pernambuco (ASSPE) como um local importante na sua 

descoberta enquanto pessoa surda e no reconhecimento da Libras como a sua língua natural após 

anos inserido em práticas voltadas para o oralismo. 

A ASSPE, na visão de Ferraz (2009), constitui-se como uma instituição que viabiliza o 

encontro do surdo com a sua comunidade, ou seja, com os seus semelhantes que partilham da 

mesma língua, dos mesmos interesses e as mesmas dificuldades. Para este autor, as associações 

de surdos são grandes representantes da comunidade surda brasileira e guardiã da língua de 

sinais.  
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Silva (2013) em sua aborda a Associação de Surdos de João Pessoa-PB (ASJP-PB) que 

funciona em dois espaços, uma deles voltado para a educação e disseminação do aprendizado da 

Libras, realização de reuniões ligadas à participação em eventos e parcerias com o setor público e 

privado visando ações de reconhecimento da língua de sinais e lutas por melhorias da 

comunidade surda. No outro espaço segundo a autora, são realizadas festividades responsáveis 

pela geração de renda para a manutenção da instituição. 

De acordo com os relatos apresentados neste estudo, a ASJP-PB é caracterizadacomo um 

espaço que gera incômodo na vizinhança e possui a maior parte das atividades voltadas para o 

lazer dos surdos. Ainda que exista pouca aceitação dessa sede pela vizinhança ouvinte, a 

associação tornou-se um local de referência e troca de experiências para a comunidade surda. 

O recorte realizado no estudo acima referido, focou em elementos relativos à socialização 

dos surdos pertencentes a associação. A autora contempla questões como uso da Libras pela 

comunidade surda, a importância das festas realizadas na sede da ASJP-PB, a construção da 

identidade surda através da convivência dos associados, contudo, aspectos políticos relacionados 

à associação não foram abordados nesta pesquisa. 

Pelo fato de ainda ser uma área de atuação nova, o trabalho pela perspectiva bilíngue dos 

fonoaudiólogos com os surdos, ainda não se tem um número extenso de investigações que 

demonstrem as possibilidades de contribuição da Fonoaudiologia com a comunidade surda em 

diferentes sentidos e aspectos muito além do que pode ser pensado no restrito campo clínico.  

Lodi, (2006) contudo, relata experiência realizada com um grupo de surdos adultos 

através de oficinas bilíngues (leitura em português brasileiro e discussão em Libras), esta 

experiência favoreceu o estímulo à linguagem, o compartilhamento e o respeito do que é ser 

surdo. Atividades desenvolvidas pela fonoaudiologia que façam estes sujeitos protagonistas 

redirecionam o papel da profissão em relação à surdez, evidenciado na experiência citada pela 

autora, a valorização do uso da Libras e o papel do surdo na sociedade.  Nesta investigação as 

oficinas eram realizadas em ambiente clínico. 

Estudos que enfoquem o surgimento das associações, a trajetória para a sua manutenção 

e/ou a percepção dos membros pertencentes, e a inserção do fonoaudiólogo nas associações são 

escassos na literatura, pensa-se ainda na profissão ligada ao surdo no sentido reabilitador e 

normalizador. 
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 Até onde se conseguiu vislumbrar na literatura, a fonoaudiologia não é abordada dentro 

do cenário das associações, por isso, ainda é preciso avançar no que diz respeito ao conhecimento 

das possíveis contribuições da profissão neste espaço partindo da perspectiva sócio-antropológica 

e o papel político dessas organizações na vida das pessoas, compreendendo esse lugar de 

compartilhamento, singularidade e autoafirmação.  

  

4Quadro Teórico 

4.1 Surdez x Surdo 

 

Os estudos sobre a comunidade surda envolvem diversos aspectos a serem considerados 

para melhor entendimento e aprofundamento nesta temática. A partir do conhecimento desses 

aspectos passamos a conceber de forma diferenciada as particularidades compartilhadas dentro 

desta comunidade. 

Ao iniciarmos os estudos surdos, nos deparamos com uma dicotomia teórico-

metodológica que contrasta a forma de ver e falar a respeito da surdez. Essa dicotomia envolve 

uma visão do surdo a partir de uma perspectiva auditiva-oral e outra, envolve uma persperctiva 

visual-espacial e assim, assumem esse sujeito por olhares opostos. 

A surdez, na visão clínica é considerada como uma patologia, onde o foco é a falta, ou 

seja, aquilo que o distancia da anormalidade socialmente imposta. As práticas adotadas visam o 

alcance desta “normalidade” enquadrando o surdo (deficiente auditivo nesta vertente) dentro de 

abordagens voltadas para a cura ou reabilitação das consequências da surdez (GESSER, 2008). 

Esta visão focada no sentido da audição prejudicada ou ausente vem sendo difundida 

pelos profissionais de saúde ao longo de décadas. As normas e os padrões instituídos delimitam 

uma dada parcela da população e as inserem em um grupo que os especialistas apontam como 

aqueles que necessitam desenvolver habilidades que os enquadrem na normalidade como a fala 

(BISOL e SPERD, 2010). 

Alpendre (2008) expõe que a perspectiva Clínico-Terapêutica coloca o surdo em 

desvantagem em relação aos ouvintes por não possuir uma audição íntegra e para sanar este 

distanciamento, são realizadas inúmeras tentativas de treinos auditivos, oralização, e cirurgias 

(ALPENDRE, 2008). Neste sentido, a audição e a habilidade de fala tornam-se o foco nesta 
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perspectiva, desconsiderando a singularidade de cada indivíduo, ignorando os seus contextos 

psicossociais e culturais, reduzindo a comunicação humana à fala, impactando diretamente no 

desenvolvimento do sujeito surdo por dificultar a sua adaptação social (BISOL E SPERD 

2010).A partir destes aspectos mencionados até então vê-se a surdez construída a partir da 

concepção oriunda da sociedade ouvinte, o que a reduz a patologia epodendo contribuir com 

problemas emocionais, sociais e linguísticos, pois dificulta a inserção do surdo em um meio no 

qual possa utilizar a sua língua materna (Língua de Sinais) (ALPENDRE, 2008). Isto significa 

que, ao contrário da primeira visão do surdo, mencionada acima, há uma perspectiva assumida 

por diferentes autores (SKLIAR, 2004, SKLIAR, 2005, STROBEL 2005) que o veem a partir de 

sua diferença e não de sua deficiência.  

Por volta da década de 70 o modelo sócio-antropológico da surdez tomou impulso após 

mobilizações iniciadas na década anterior por mulheres, afro-americanos, povos indígenas, gays e 

lésbicas, e pessoas com deficiências. A área de estudos denominada “Estudos Surdos” foi criada 

para pensar o surdo enquanto sujeito pertencente a uma cultura, possuidor de uma identidade e 

tem a língua de sinais como a sua língua natural, e esta área é construída sobre os pilares da 

vertente sócio-antropológica que considera a surdez uma diferença cultural e não uma patologia 

(BISOL E SPERD 2010). 

O surdo, a partir dessa vertente não é caracterizado pela falta de audição, pela patologia, 

ou pela diferença, neste caso está em discussão a sua identidade compartilhada com os demais 

surdos, sendo a surdez uma marca cultural. Desta forma, entende-se essa pessoa como Surda com 

“S” maiúsculo transcendendo ao conceito clínico e sendo visto como um indivíduo pertencente a 

uma cultura compartilhada dentro da comunidade surda (exemplo, as associações de surdos) e 

assumem então essa identidade que lhes é significativa (BISOL E SPERD 2010). 

O discurso da normalização da surdez, constitutiva da identidade do deficiente ainda está 

fortemente presente na sociedade. Entende-se, portanto, que a surdez é uma construção cultural 

que se opõe a ordem majoritária, ao deslocar o olhar daquilo que falta (a audição) veremos a 

surdez como uma marca identitária baseada em complexas relações linguísticas, históricas, 

sociais e culturais (GESSER, 2008). 

Neste trabalho assume-se então a visão sócio-antropológica, onde o surdo é visto para 

além do que lhe falta (a audição), ressaltando suas potencialidades, cultura, identidade, 

comunidade e seu modo de vida em uma sociedade predominantemente ouvinte.  
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4.2 Fonoaudiologia e surdez 

  

Apesar de todos os avanços nas investigações da Linguística das Línguas de Sinais 

comprovando seu status de língua, ainda hoje sabemos que profissionais especialmente, da área 

da saúde, e dentre estes, alguns fonoaudiólogos, não a veem como tal o que serve para fortalecer 

a ideia da necessidade da pessoa surda ser “reabilitada” para ter acesso à sociedade como um 

todo. Tal pensamento sabe-se vivo apesar de vir de encontro à perspectivas de respeito à 

subjetividade e singularidade da pessoa surda, referendado principalmente pela Lei 10.436/2002, 

dada especialmente pelo uso da língua de modalidade visuo-espacial. 

Isso implica diretamente na visão distorcida de que a língua é considerada como gestos 

aleatórios, fomentando a manutenção de técnicas que visam a oralidade. Contudo, esta não seria a 

condição ideal para todos os surdos, uma vez que existem aqueles que assumem a surdez como 

identidade e utilizam a Libras (DIZEU; CAPORALI, 2005). 

 Através da mudança de paradigmas, hoje é possível ver a fonoaudiologia buscando 

caminhos para o desenvolvimento linguístico dos surdos, reconhecendo a língua que os mesmos 

aprendem espontaneamente sem que haja treinamentos específicos como os que objetivam a 

oralidade (DIZEU; CAPORALI, 2005). 

 Isso fez com que a profissão repense desde o processo de formação dos futuros 

fonoaudiólogos que, necessariamente precisam apropriar-se da língua de sinais, até sua 

recolocação no campo de atuação com esta comunidade. Tal fato se dá desde os anos de 1990, 

quando o bilinguismo começou a ser discutido e com isso, levou o fonoaudiólogo rever o seu 

papel passando a trabalhar com a L1 (a língua materna do surdo) e a L2 (língua portuguesa 

escrita), essa abordagem valoriza a pessoa surda e a sua singularidade (GUARINELO et al., 

2015). 

 Ao considerar o bilinguismo, pressupõe-se que o fonoaudiólogonão entende a surdez 

como deficiência e sim uma diferença cultural mediada pela linguagem que constitui os sujeitos 

possuidores de uma identidade, engajados socialmente e envolvidos em um processo histórico 

que os tornam únicos (GUARINELLO et al., 2015). 
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 Toda essa discussão não exclui, contudo, a relevância de um fonoaudiólogo bilíngue no 

atendimento de diagnóstico auditivoimplicando diretamente no prognóstico em virtude de 

propiciar às famílias de crianças surdas, uma nova visão sobre as perspectivas da pessoa surda 

(RANGEL; FERRITE; BEGROW, 2011). Ainda, vale ressaltar que um trabalho fonoaudiológico 

bilíngue não descarta apossibilidade de estímulo à oralidade e a reabilitação auditiva, sempre e 

quando for do desejo da pessoa surda e caso tenha possibilidades físicas e linguísticas para tal 

(SANTANA; BERGAMO;GUARINELLO, 2013). 

 A formação do fonoaudiólogo no Brasil ainda não está voltada para o trabalho com a 

língua de sinais, são poucas universidades que abordam esta vertente, o profisisonal graduado 

com esta abordagem linguística possui uma experiência acdêmica que permite acompanhar o 

desenvolvimento da criança surda, avaliando o seu processo de aquisição de lingugem e 

aprendizagem e caso necessário intervir em situações que haja um atraso.Pois assim como 

crianças ouvintes, crianças surdas também podem apresentar algum tipo de alteração na aquisição 

da linguagem (QUADROS; CRUZ, 2011). 

4.3 Identidade Surda 

 Entende-se atualmente que identidade é algo dinâmico e mutável, possibilitando o 

indivíduo ser detentor de diversas identidades, construindo uma singularidade que enriquece 

ogrupo formado por estes sujeitos e a partir das múltiplas experiências vividas é dado o processo 

de reconhecimento (KRAEMER, 2012).  

As identidades culturais partem dos grupos nos quais as pessoas estão inseridas e suas 

características que as distinguem das demais, sendo construída por pessoas que partilham dos 

mesmos traços e outros atores envolvidos neste processo. Pensa-se a partir disso, que as 

identidades são construídas dentro das culturas, refletindo na visão de mundo de cada indivíduo 

(KRAEMER,2012). 

 Neste sentido, a identidade surda como abordada por Santana e Bergamo (2005), 

transcende ao uso da língua de sinais, que se constitui através do contato entre os surdos e é 

resultado de práticas discursivas e circunstâncias sócio-históricas. 

A identidade constitui-se no contato do surdo com outros sujeitos surdos, na utilização da 

sua língua natural a Libras, dentro das representações possíveis da cultura surda, elas moldam-se 

de acordo com maior ou menor receptividade cultural assumida pelo sujeito. E dentro dessa 

receptividade cultural, também surge aquela luta política ou consciência oposicional pela qual o 
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indivíduo representa a si mesmo, se defende da homogeneização, dos aspectos que o tornam 

corpo menos habitável, da sensação de invalidez, de inclusão entre os deficientes, demenosvalia 

social (PERLIN, 2004).  

A identidade ao qual Nóbrega et al (2012) faz referência é constituída para além dos 

aspectos supracitados, diz respeito também à percepção de mundo do sujeito que constitui o seu 

modo de ser, neste caso é majoritariamente visual. 

Diante do predomínio da identidade ouvinte dentro da sociedade, a surda é vista 

erroneamente como algo inferiorizado e submisso. A transição desta ideia acontece dentro das 

comunidades surdas, no contato entre semelhantes e é na relação de identificação que ocorre o 

distanciamento do conceito de deficiência (PERLIN, 1998). 

Esta identidade aqui é referida é multifacetada, pois um sujeito nunca estará exposto a 

experiências iguais a outro, cada um é atravessado de uma forma diferente pelos discursos que os 

cercam e internaliza fragmentos que se alinham com outras experiências vividas constituindo 

formas particulares de viver e interagir diante das relações sociais, contudo, compartilham algo 

em comum: ser surdo (KRAEMER,2012). 

 

4.4 Cultura Surda 

A antropologia, ramo responsável pelo estudo das diversas culturas existentes, prega a não 

existência de hierarquia entre as culturas humanas, ou seja, em teoria não há uma cultura 

quepossa se sobrepor a outra. Sendo assim não há como dizer que línguas faladas em 

determinadas tribos não são línguas, ou até mesmo que a língua utilizada por surdos é apenas um 

agregado de sinais inferior a outras línguas (KRAEMER,2012). 

No final do século XX e no início do século XXI diversos grupos buscam manter as suas 

posições culturais: negros, índios, sem terra, cegos e surdos, buscando reafirmar a sua própria 

identidade e representatividade (KRAEMER,2012). 

Thoma (2012), afirma que a cultura se difere por ser visual, ou seja a percepção é dada de 

modo viso espacial e a língua de sinais é o código compartilhado, constituindo-o como marcador 

cultural primordial. Ainda segundo a autora, o status de marcador primordial é dado pois a  

favorece a comunicação entre os surdos e os mesmos possam trocar as suas experiências. 

Existe um grande entrave na sociedade no que diz respeito à cultura surda, muitos 

questionam a sua real existência baseados na ideia de universalismo, considerando somente 
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cultura como as práticas ouvintes, afirmando que os surdos estão inseridos em uma sociedade 

majoritariamente ouvinte. Os surdos podem espelhar-se em alguns aspectos da cultura dominante 

que estão inseridos, contudo as raízes epistemológicas se diferem entre ambos os povos 

(STROBEL, 2008). 

Podemos afirmar que a cultura é traduzida pela expressão da língua (Libras), ideias, 

crenças, costumes e hábitos dos surdos. Sendo a cultura a forma que o surdo entende e modifica o 

mundo a sua volta através das percepções visuais, permitindo um cotidiano mais favorável. 

Pode-se se afirmar que a cultura é inerente ao indivíduo surdo que participa da 

comunidade compartilhando normas, valores e comportamentos, e é passada através dosmais 

velhos ou líderes das comunidades (STROBEL, 2008).  

Existem artefatos culturais compartilhados pelos surdos que caracterizam o seu 

comportamento em sociedade. Os artefatos trazidos por Strobel (2008, p.35), “é tudo aquilo que 

se vê e sente” quando se está em contato com esta comunidade. Dentre os artefatos podemos 

citar:a  experiência visual, a linguística, a família, a literatura surda, a vida social e esportiva, as 

artes visuais, a política e os materiais. 

Em alguns casos o sujeito surdo não reconhece a cultura surda como a sua cultura, não 

tem para si a relação de pertencimento, reconhecendo- se como parte da cultura ouvinte. Isso em 

um dado momento pode acarretar em um conflito de identidade, hora o sujeito sente-se diferente 

entre os ouvintes, hora ele não se reconhece como surdo, essa relação conflituosa pode ser 

atrelada a ideia de superioridade da cultura ouvinte pregada pela sociedade (STROBEL, 2008). 

 

4.5 Comunidade surda 

 As comunidades são construídas pela necessidade que os indivíduos, em suas mais 

diversas diferenças, têm de pertencer a um grupo, de acolhimento e compartilhamento de uma 

identidade. Nas comunidades (incluindo a de surdos) os sujeitos partem além do discurso de 

pertecerem a uma determinada identidade e estendem este espaço para discussões políticas que 

vislumbram o fortalecimento do grupo (MELLO E SCHUCK, 2012). 

 Como abordado pelas autoras supracitada, as comunidades surdas podem ser descritas 

como principio fundamental para os surdos, pois, nelas é que são formados os elos identitários, 

culturais e linguísticos, favorecendo trocas de experiências e identificação de surdos com outros 
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surdos. É também, necessária para que a luta dos movimentos surdos se mantenham e a 

identidade surda se fortaleça. 

 Tendo as comunidades surdas pautadas na visão sócio-antropológica, afirmamos que esta 

constitui-se como um espaço de convivência e aproximação entre sujeitos semelhantes, que 

possuem formas de vida norteadas por uma identidade (a identidade surda) (MELLO E 

SCHUCK, 2012). 

 A comunidade surda ao contrário do que se pensa não é composta somente por indivíduos 

surdos, podendo haver ouvintes familiares de surdos, intérpretes, professores, amigos e outros. 

Estescompartilham dos mesmos interesses e das mesmas crenças do povo surdo, além disso, 

compartilham dos mesmoos espaços como associações de surdos, federações, escolas e igrejas. A 

participação na comunidade surda independe do grau de evolução linguística, local de moradia, 

pois os envolvidos estão ligados por um código ético de formação visual (STROBEL, 2008). 

 O surdo, ao encontrar-se na comunidade surda e ao identificar-se com ela, sente-se mais 

motivado a assumir a sua identidade e ir em busca dos seus direitos. Uma comunidade surda é 

ligada pelo elo que identifica os sujeitos pertencentes, mediada pela língua de sinais e possuem 

uma longa trajetória histórica, política e social, assim como a comunidade surda brasileira. Estas 

organizações iniciaram-se com a necessidade de reunir surdos para a realização de práticas de 

resistência da cultura surda, perpetuando a cultura, política e identidade, organizando-se de 

acordo com interesses compartilhados como religião, política e arte (STROBEL, 2008).  

 

4.5.1 Associações 

A comunidade surda, ao reunir-se, compartilha das mesmas dificuldades, angústias e 

necessidades, diante disso, busca através uma forma de organização política visibilidade à sua 

causa. Dentre estas encontram-se questões políticas, sociais, culturais, educacionais, entre outras, 

a fim de favorecer a busca por melhorias de vida em diversos aspectos. A esta forma de 

organização, deu-se o nome de Associação de Surdos.  

A Associação de Surdos, assim como as ONGS e outras formas de organizações sociais 

não reguladas pelo Estado,são institucionalizadas e regidas por regulamentos internos (estatuto), 

pertencendoao rol que denominamos como Sociedade Civil Organizada, podendo ser mediadora 

entre os grupos sociaiseo Estado (ANDION;SERVA 2004). 
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As sociedades civis organizadas fazem parte de uma esfera social particular na qual, 

existem dimensões que as caracterizam e as fazem representativas tais como: a pluralidade, 

publicidade; privacidade; legalidade e institucionalização(ANDION;SERVA 2004). 

A pluralidade, como uma dimensão que caracteriza este tipo de organização, diz respeito a 

grupos mobilizados envolvidos em diversos espaços da sociedade para ampliar e disseminar 

discussões sobre sua realidade. A publicidade, perceptível durante discussões a cerca das causas 

envolvidas realizadas dentro e fora das instituições, por membros e não membros. A privacidade; 

legalidade e institucionalização, delimitando direitos e deveres atribuídos aos associados e por 

fim, parceria, que está ligado às relações estabelecidas entre instituição, mercado e Estado 

(ANDION;SERVA 2004). 

 A Federação Mundial de Surdos (WFD), sediada em Roma, foi fundada em 23 de 

setembro de 1951, durante o Congresso Mundial de Associações de Surdos. A WFD, trata-se de 

uma intituição não governamental que respresenta cerca de 70 milhões de surdos do mundo e 

atualmente possui vínculo com associações de 133 países, desenvolvendo trabalhos juntamente 

com a ONU  e diversas agências de direitos humanos (WORLD FEDERATION FO DEAF, 

2016).  

O INES, foi fundado pelo surdo francês Huet em 1857, sendo denominada inicialmente de 

Collégio Nacional para Surdos-Mudos onde eram passados ensinamentos sobre: Língua 

Portuguesa, Aritmética, Geografia, História do Brasil, Escrituração Mercantil, Linguagem 

Articulada, Doutrina Cristã e Leitura sobre os Lábios. Em 1957 a nomenclatura “mudo” foi 

retirada e “educação” foi inserida no nome da instituição, marcando uma mudança do olhar para 

a surdez no instituto (INES, 2016). 

 O INES durante anos foi considerado como referência para assuntos como educação, 

profissionalização e socialização de surdos e abrigou surdos de diversas partes do país e até 

mesmo de países vizinhos. Os alunos que regrediam às suas casas ao término do curso realizado 

nesta instituição disseminavam a língua de sinais (INES, 2016). 

A primeira associação de surdos datada no Brasil foi nomeada como Associação 

Brasileira de Surdos-Mudos, fundada em 1930 no Rio de Janeiro por um pequeno grupo de 

estudantes do INES que se reuniam para pratica de esportes, mas logo foi desativada e não há 

registros de estatutos.  



16 

 

Em 1953, há histórico da fundação de uma associação no Rio de Janeiro 

(Alvorada)formada por Surdos da Congregação de Surdos do Rio de Janeiro com a ajuda de uma 

professora que cedia um espaço em seu prédio para que as reuniões ocorressem, um dos seus 

presidentes reuniu ex-estudantes do INES nesta instituição para realizar competições esportivas 

(MONTEIRO,2006). 

Após alguns ex-estudantes do INES no Rio de Janeiro retornarem às suas casas e para 

reunirem-se e darem segmento as suas atividade fundaram, a segunda associação registrada no 

Brasil, a Associação de Surdos-Mudos de São Paulo, fundada no dia 19 de março de 1954. Em 

1956, foi fundada a Associação de Surdos de Belo Horizonte em Minas Gerais, a terceira 

registrada no Brasil.  

Ainda retomando o histórico das instituições formadas por surdos, registros apontam a 

fundação da Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos (FENEIS) no dia 16 de 

maio de 1987, e a Confederação Brasileira de Surdos (CBS), fundada em 2004, ambas com 

representatividade nacional desenvolvem trabalhos educativos, políticos e esportivos 

(MONTEIRO, 2006).  

As associações de surdos são um espaço de total autonomia desta comunidade, somente 

pessoas surdas ocupam os cargos, e os mesmos, chefiam e deliberam tomadas de decisões. Com 

isso, fica notório o poder de organização política do povo surdo. 

5 Metodologia 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa realizada através de um de caso único, 

que tem como unidade de análise uma instituição selecionada por conveniência, a Associação de 

Surdos, localizada na cidade de Camaçari. Para conhecer melhor a instituição e os seus 

integrantes, serão utilizados: um questionário semiestruturado de caracterização da associação e a 

realização de entrevistas com informantes-chave que se disponham a participar voluntariamente.  

Estas ferramentas proporcionarão um conhecimento mais aprofundado da associação desde a sua 

criação, e a partir da opinião dos membros, acredita-se ser possível inferir quanto a relevância 

para a pessoa surda da criação e participação em uma associação. 

Como produto final deste trabalho, pretende-se estabelecer uma forma de inserção e 

atuação do fonoaudiólogo dentro da associação de surdos. 
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 Ambos os processos serão realizados com o auxilio de um intérprete de Língua Brasileira 

de Sinais, para que a comunicação seja estabelecida de forma efetiva. Todas as entrevistas serão 

filmadas e posteriormente transcritas para análise. 

A unidade de análise adotada após a aplicação do questionário entrevistas, será através da 

Análise de Conteúdo feita com a eleição de categorias de tipo semântico posteriormente à 

geração dos dados.  

6Aspectos Éticos 
Atendendo às exigênciasdaResolução 466de  12  de  dezembro  de  2012 do Conselho  

Nacional  de  Saúde  que  delibera  sobre  pesquisas  envolvendo  humanos, esta  investigação  

será  previamente  submetida  ao  Comitê de  Ética e Pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde 

da Universidade Federal da Bahia (CEP /ICS/UFBA) e somente após aprovação será iniciada a 

coleta de dados.  

Os participantes serão informados que ao participar desta pesquisa não estarão expostos a 

riscos de vida, não receberão qualquer tipo de remuneração, suas identidades serão preservadas e 

poderão desistir de participar a qualquer momento. 

Os informantes assinarão o TCLE previamente à coleta de dados, sendo que será 

assegurado o sigilo e confidencialidade das informações obtidas. Para a realização da coleta de 

dados relacionados à instituição, o responsável pela mesma deverá assinar o termo de anuência 

previamente. Cada entrevistado receberá uma cópia do termo de consentimento contendo além de 

informações sobre a pesquisa, contatos do pesquisador caso surjam dúvidas futuras.  
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7Cronograma 
 

Etapas  Início Término 

Submissão 

ao CEP 

30/08/2016 30/12/2016 

Coleta de 

dados 

03/01/2017 03/02/2017 

Análise de 

dados 

03/01/2017 27/02/2017 

Elaboração 

do trabalho 

final 

03/01/2017 20/03/2017 

Defesa do 

TCC 

31/03/2017 07/04/2017 
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8Orçamento 
 

Orçamento referente aos custos da realização do trabalho de conclusão de curso: 

Materiais/Recursos Valor unitário Quantidade Valor Total 

Impressora multifuncional R$300,00 01 R$300,00 

Cartucho P/B R$34,90 01 R$ 34,90 

Transporte R$3,00 20 R$60,00 

Envelopes R$0,30 15 R$4,50 

Resma de papel A4  R$ 20,00 2 R$40,00 

Total: R$474,30 

Os gastos supracitados serão subsidiados por recursos próprios do pesquisador, incluindo valores 

não previstos neste momento. 
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APÊNDICE A- Questionário de caracterização da instituição a ser realizado com o 

(a) presidente da instituição 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA 

AV.REITOR MIGUEL CALMON, S/N, VALE DO 

 CANELA, SALVADOR-BA 

 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 
1. NOME COMPLETO DA INTITUIÇÃO: 
2. QUAL A DATA DE FUNDAÇÃO DA ASCAM? 

3. QUEM SÃO OS FUNDADORES? 

4. COMO A ASCAM SURGIU? POR QUE? 

5. COMO ESTÁ CONSTITUÍDO O QUADRO ORGANIZACIONAL DA ASCAM? 

6. QUAL O PRINCIPAL MOTIVO DE PROCURA PELA ASCAM? 

7. QUAL A MISSÃO DA ASCAM? 

8. O QUE A ASCAM OFERECE AOS ASSOCIADOS E COMUNIDADE? 

9. A ASCAM POSSUI SEDE PRÓPRIA? 

( )SIM  ( )NÃO 

10. QUAL A PRINCIPAL FONTE DE RENDA DA ASSOCIAÇÃO? 

()DOAÇÕES ()ASSOCIADOS () OUTROS_______________________ 

11. QUEM FREQUENTA A ASCAM? 

12. COMO OS SURDOS CHEGAM ATÉ A ASSOCIAÇÃO?  

( ) IGREJA ( ) OUTROS SURDOS ( ) REDES SOCIAIS ( ) PROFISSIONAIS   
( ) OUTROS______________________________________________________________ 

13. COM QUANTOS MEMBROS ASSOCIADOS COMEÇOU A ASSOCIAÇÃO? E HOJE, 

QUANTOS TEM? 

14. QUANTOS SÃO MEMBROS DA SIB (SEGUNDA IGREJA BATISTA EM 

LIBRAS)?_______________ 

15. OS DEMAIS MEMBROS DA ASCAM ESTÃO ASSOCIADOS A OUTROS GRUPOS DE 

REFERÊNCIA, COMO IGREJAS? _______________ 

16. EXISTE PARCERIA PÚBLICO/PRIVADA? SE SIM, COMO OCORRE ESTA PARCERIA? 

( ) SIM        (  ) NÃO 
( ) PÚBLICO ( ) PRIVADA ( ) AMBAS 

17. EXISTE ALGUM TIPO DE PARCERIA COM PROFISSIONAIS? 

( ) SIM    ( ) NÃO 
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SE SIM, QUAIS? ________________________________________________________________ 

Como ocorrem as parcerias? _______________________________________________________ 
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APÊNDICE B- Entrevista a ser realizada com pessoas envolvidas com a 

associação de surdos desde o seu processo de fundação ou não 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA 

AV.REITOR MIGUEL CALMON, S/N, VALE DO 

 CANELA, SALVADOR-BA 

 

ENTREVISTA COM INFORMANTES CHAVE 

 
Nome:_______________________________________________________________________________ 

Idade: ________________Profissão:____________________________________________ 

Surdo () Ouvinte ( ) 

1. Participou do processo de fundação da ASCAM? De que forma?  

2. Atualmente, possui vínculo com a ASCAM? (  ) SIM  (  ) NÃO 

Se sim, escolher uma das alternativas abaixo: 

(  ) Associado 

(  ) Familiar de associado 

(  ) Profissional Colaborador 

(  )Profissional Contratado 

(  )Outros:_____________________________________________________________________________ 

3. Antes da fundação da associação onde os surdos se reuniam? Com qual objetivo? 

4. A fundação da ASCAM mudou algo na comunidade surda? Explique. 

5. Quais desafios a instituição ainda precisa enfrentar para dar visibilidade à comunidade surda na 

cidade? 

6. Existe fonoaudiólogo atuando dentro da associação? Qual o papel que você atribui ao 

fonoaudiólogo na associação? Você acredita que o fonoaudiólogo pode contribuir na associação? 

Como? 

7. Qual o tipo de vínculo que o profissional fonoaudiólogo tem com a associação? 
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APÊNDICE C- Termo de consentimento livre e esclarecido a ser assinado pelos 

participantes da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal Da Bahia 

Instituto De Ciências Da Saúde 

Departamento De Fonoaudiologia 

Av.Reitor Miguel Calmon, s/n, Vale do 

 Canela, Salvador-Ba 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O senhor (a) está sendo convidado para participar do projetointitulado “Associação de 

surdos e fonoaudiologia: uma relação sendo construída”. A pesquisa é parte integrante do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) realizado pela graduanda Lucilena Miranda de Souza 

orientado pela Profa. Dra. Desirée De Vit Begrow, que tem por objetivo reafirmar a importância 

da associação de surdos para a comunidade e propor possíveis inserções da fonoaudiologia na 

ASCAM. 

O Sr.(a) terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará 

livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador, que 

tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo.  

Serão emitidas duas vias deste documento, uma ficará com o participante e a outra com a 

equipe pesquisadora. 

 Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão.  O(a) Sr.(a) não será 

identificado em nenhuma publicação que possa resultar desta investigação. Este termo de 

consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada pelo 
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pesquisador responsável e a outra será fornecida ao(a) Sr.(a). Os dados e instrumentos utilizados 

na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de cinco (5) anos, 

e após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 

 

Eu, _____________________________________________, portador do documento de 

Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos da pesquisa “Associação de 

surdos fonoaudiologia: uma relação sendo construída”, de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e 

modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar 

voluntariamente. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi 

dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Camaçari, _________ de __________________________ de 20   . 

 

  Nome completo (participante)      Data 

 

Caso o(a) Sr.(a) tenha alguma dúvida ou necessite de qualquer esclarecimento ou ainda deseje 

retirar-se da pesquisa, por favor, entre em contato com os pesquisadores abaixo a qualquer 

tempo: 

Desirée De Vit Begrow 

E-mail: fgadesiree@gmail.com 

Telefone: (71) 99966-6671 

 

Lucilena Miranda de Souza-Graduanda em Fonoaudiologia 

E-mail: lucilenamiranda@gmail.com 

Telefone: (71) 9 8627-6884 

 

 

 

mailto:fgadesiree@gmail.com
mailto:lucilenamiranda@gmail.com
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APÊNDICE D- Carta de anuência da instituição a ser pesquisada 

 

Carta de Anuência 

 
DECLARAÇÃO 

 

Eu ___________________________________________________________, na qualidade de 

responsável pela “Associação de Surdos de Camaçari”, autorizo a realização da pesquisa 

intitulada “Associação de surdos e fonoaudiologia: uma relação sendo construída” a ser 

conduzida sob a responsabilidade do pesquisador“Desirée De Vit Begrow” e equipe:“Lucilena 

Miranda de Souza”; e DECLARO que está instituição apresenta infraestrutura necessária à 

realização da referida pesquisa. Esta declaração é válida apenas no caso de haver parecer 

favorável do Comitê de Ética do Instituto de Ciências da Saúde da para a referida pesquisa. 

 

 

 

 Camaçari, _________ de __________________________ de 20__.  

 

 

ASSINATURA______________________________ 

(carimbo da Instituição) 

 

 

 


