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Por que possivelmente a pessoa surda que não se aceita 
inviabiliza o contato com outros surdos que se aceitam como 
surdos? Por que não querem ter contato com a língua de sinais 
ou aprendê-la como meio de comunicação? Por que alguns 
ainda insistem em aprender a língua de modalidade oral labial 
mesmo sendo o processo mais árduo? E a pessoa 
homossexual, que também não se aceita como tal, por que não 
quer conviver com outros homossexuais? Por que preferem 
não conversar sobre essa temática ou o faz em tom de 
preconceito com quem se posiciona como gay? Claro que 
poderíamos dizer que não é fácil ser diferente em uma 
sociedade majoritariamente heterossexual e ouvinte. Só um 
ignorante teria prazer em escolher ser ou permanecer na 
diferença. E para a família, igreja, escola e sociedade de modo 
geral, por que tentar normatizar esses sujeitos? Pelo medo do 
preconceito, da dor que os filhos passariam em uma sociedade 
ainda preconceituosa? E para a igreja, seria a frustração de 
lidar com um Deus “falho” ou impotente em não poder “curar”, 
reverter a condição destes? E para a escola e sociedade de 
modo geral, por que não abordarmos a língua de sinais na vista 
de seus filhos surdos, os quais não aceitam a condição da 
surdez do filho? Com relação a pessoa homoafetiva ou a 
população LGBT, por que não abordarmos as discussões de 
gênero aos ouvidos dos seus filhos? 
 

Marcelo Ranzula 
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RESUMO 

 
O sujeito surdo e o sujeito homoafetivo fazem parte de minorias que, visivelmente, são discriminadas. 
O preconceito não possui critérios. Dentro do processo de descoberta até a solidificação da 
autoaceitação, esses dois sujeitos trilham caminhos dolorosos, desde a família, passando pela 
religião, escola e culminando na autonegação. A presente dissertação teve como objetivos conceituar 
sujeito surdo e sujeito homoafetivo, abordar como se dá a formação identitária desses sujeitos, ao 
apresentar as diferenças e semelhanças dentro dela com ênfase no âmbito da família, da escola e da 
religião e, por fim, analisar o contraste do processo dessa formação do sujeito surdo e do sujeito 
homoafetivo. O estudo em questão é de cunho qualitativo, sendo caracterizado pela leitura e análise 
interpretativa da linguagem de textos através dos autores(as) Modesto (2008/2011) sobre a relação e 
o processo de descoberta até a aceitação de si próprio pelo sujeito homoafetivo, Hall (2003) que 
estuda a identidade e suas nuances, Perlin (2008) que discute as culturas surdas e suas identidades, 
juntamente com Strobel (2008), bem como a utilização das bíblias Bíblia de Jerusalém, King James 
Almeida Revisada Imprensa Bíblica e Bíblia de Estudos/Teologia Inclusiva. A primeira etapa se 
constitui em fazer uma breve explanação sobre a história de ambos os sujeitos dentro de sua 
historicidade. Na segunda etapa fez-se a análise contrastiva para verificar semelhanças e diferenças. 
Após a aplicação destas, os resultados se afunilaram naturalmente para a semelhança entre ambos 
os sujeitos, suas dificuldades e a superação diária do preconceito. A análise mostra, sobretudo, que 
ainda existe o silenciamento dessas classes, provando a importância de se abrir espaço para que 
seja possível saber que existe um sujeito surdo e um sujeito homossexual, e que isso é 
invariavelmente um fato. 
 
Palavras-chave: Sujeito surdo. Sujeito homossexual. Annalise. Religião. Família. 
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                            ABSTRACT 
 
 
Both, deaf and homoaffective people are part of minorities that clearly live under discrimination 
against. Prejudice has no criteria. From the process of discovery until the solidification of self-

acceptance, they walk through painful paths, which includes family, religion, school and self-denial. 
The purpose of this dissertation was to conceptualize both deaf and homoaffective subjects and show 
how their identity is created, by presenting the differences and similarities within it, emphasizing the 
family, school and religion environment, and at last, analyze the contrast of the process of this 
formation of the deaf and the homoaffective subject. This study has a qualitative character, being 

characterized by the reading and analysis of the language of texts from the authors (Modesto, 
2008/2011) about the relation and the process of discovery until the self-acceptance , Hall (2003), who 
studies identity and its nuances, Perlin (2008) who discusses deaf cultures and their identities, along 
with Strobel (2008), as well as the use of the following bibles, King James Bible, Revised King James 
Bible and Bible Studies / Inclusive Theology. The first step is to make a brief explanation about the 

history of both subjects within their historicity. The second step was to make the contrastive analysis, it 
was carried out to verify similarities and differences. After these applications, the results were naturally 
reduced to the similarity between both subjects, their difficulties and the daily overcoming of prejudice. 
The analysis shows, above all, that there is still the silencing of these groups, proving the importance 
of opening space so that it is possible to know that there are deaf and homosexual subjects, and that 

this is invariably a fact. 

Keywords: Deaf subject. Homosexual subject. Analyze. Religion. Family. 
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INTRODUÇÃO 

 

A autora do livro “O Segundo Sexo”, Simone de Beauvoir trata de gênero 

dando ênfase ao sujeito mulher em sua época onde seus direitos eram muito 

menores que atualmente, em uma sociedade contemporânea. Quando Beauvoir 

(1980, p.9) argumenta: “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher”, está dando ênfase 

ao fato de que todos nascemos macho e fêmea, e que o gênero masculino e 

feminino é fruto do meio, aprendido. Isso pode variar de lugar para lugar em que se 

dão os fatores culturais e o tempo, pois os usos e costumes dos grupos sociais 

sofrem mudança constantemente. Uma mulher vivendo sua infância na década de 

40-50 é totalmente diferente de ser mulher na década de 90 ou nos anos 2000. 

A frase supracitada acima pode ser usada para ilustrar a alusão ao sujeito gay 

e o sujeito surdo. O que faz surgir os questionamentos: o sujeito surdo se torna 

surdo? O sujeito gay se torna gay? Ambos aprendem ser o que são? Para iniciar 

qualquer tipo de esclarecimento, é preciso antes definir o que é sujeito surdo e o que 

é sujeito homossexual. 

Para Perlin(2008), ao falar de identidade surda é necessário deixar claro a 

compreensão de que há dois tipos distintos: o surdo pré-lingual e o surdo pós-

lingual. Mas essa observação ficará para outras pesquisas. Assim, pode-se entender 

que a constituição da deficiência pode vir de forma inata ou tornar-se, pré-natal ou 

pós-natal. 

No que tange à homossexualidade, ainda não há dados cientificamente 

concretos sobre sua causa, mas já se sabe que a transexualidade se dá na 

gestação do feto quando ocorre a formação do órgão genital do bebê e a formação 

do cérebro da criança e suas regiões específicas onde ocorre a formação do gênero, 

masculino ou feminino (SPIZZIRRI, 2015). Tambémhá dados científicos sobre a 

ambiguidade/hermafroditas, pessoas que nascem com os dois sexos biológicos. 

Mediante às pesquisas com crianças, jovens e adultos homossexuais pode-se 

constatar com os relatos destes que a homossexualidade não é aprendida, não se 

dá por meio de influências do meio. Caso fosse possível esse fato, não existiria 

pessoas gays, pois todo o meio é heterossexual, feito por pais, mães, avós, irmãos 

(as), cunhados(as), etc. 

Então, o sujeito gay nasce gay(RAHMAN, 2015) eo sujeito surdo pode nascer 

surdo ou se tornar surdo por algum fator externo, o qual pode-se dar por meio de 
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patologias. Em ambos, inicialmente, há crises de identidade, Hall (2003) argumenta 

sobre a identidade fixa e a identidade maleável, o que significa dizer que no sujeito 

há uma parte essencialista, e uma parte constituída pelo social e suas influências. 

Fanon (2008) em sua obra intitulada “Pele Negra, Máscaras Brancas” mostra que o 

complexo de inferioridade do colonizados e dá pelo distanciamento de sua cultura 

raiz, o que por sua vez – acontece porque o colonizador desconsidera 

completamente a cultura deste colonizado. A distância chega a um ponto tal, que 

uma máscara branca é construída mediante sua identidade, transformando seu 

modo de se relacionar, falar e agir. Esta obra é um excelente paralelo para 

compreender como uma minoria pode se anular diante de uma maioria sem a 

consciência desta ação. Muitos homossexuais, por exemplo, apesar de se 

assumirem, agem, falam e até pensam de uma forma heteronormativa. E isso só é 

quebrado quando estes sujeitos se inserem no espaço da cultura LGBT e percebem 

que não precisam seguir regras pré-impostas pela sociedade majoritária.  

Quando Beauvoir (1960) explica sobre o gênero feminino e que o sujeito do 

sexo feminino aprende a ser mulher em uma sociedade a qual estabeleceu regras e 

preceitos para essa, com os movimentos feministas é possível perceber que esta 

mesma mulher pode também aprender a ser mulher em uma perspectiva que parte 

de sua própria vontade, tais quais, se deseja ou não trabalhar fora, ter filhos, estudar 

etc. Isso acontece através dos movimentos feministas que proporcionam à 

comunidade feminina mundial para que possam formar suas identidades a partir de 

referenciais, ou seja, as demais mulheres a sua volta. 

Há a necessidade de referenciais para tornar-se um surdo, é claro que ainda 

nessa perspectiva social identitária. Ou seja, uma pessoa surda sem o convívio de 

outros surdos que se empoderem de sua identidade, língua, cultura, - será apenas 

um sujeito que não pode ouvir ou que ouve parcialmente, mas não será um surdo no 

conceito que Perlin (2008) nos apresenta, abdicando do orgulho de ser surdo, 

orgulho de sua língua, a Língua Brasileira de Sinais - Libras, etc.2 Isso acontecerá a 

partir do momento em que esse sujeito passar a conviver em comunidade, perceber 

outros surdos os quais já passaram pelo processo de autoaceitação. Diante disso, 

pergunta-se: por que é necessário o surdo aprender a ser surdo e, não apenas pode 

ser surdo naturalmente3? A sociedade majoritariamente é ouvinte e constituída 

                                                             
2
 Quadro 5 – Do Sujeito Surdo, pág. 71.  

3 Quadro 4 – Do Sujeito Surdo, pág. 70. 
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socialmente para pessoas que ouvem. Logo, em seus primeiros meses de vida a 

criança surda percebe que ser surdo é enfrentar um mundo não constituído 

socialmente ou adaptado para ela, isto antes delas se perceberem surdas. Então 

notam que algo está diferente, percebem e se sentem estranhas na maioria das 

vezes, até que se descubra surda e o sentido de ser surdo e ouvinte, o que é não 

ouvir e o que é o mundo dos sons, é a partir disso que surgirá as crises de 

identidade possivelmente e todo processo de autonegação e autoaceitação. Por isso 

se fala em povo surdo e comunidade surda, pois no meio, a partir do convívio com 

os demais, com os iguais, com os usuários da língua de sinais que sua identidade 

surda será constituída.  

Nuances semelhantes de mostram no sujeito gay, pois toda trajetória 

acontece com o processo de descoberta, da autonegação e autoaceitação de si 

mesmo como gay4.Ser gay em uma sociedade majoritariamente heterossexual 

também é uma sensação de inadequação. 

Para ilustrar, Modesto (2011, p.138) traz o depoimento de um homossexual 

sobre o sentimento de inadequação: 

 
Danilo (nome fictício) – “... Vivi uma dualidade, um casamento hétero de 18 
anos em que tentei de todas as formas ser feliz. Nasci homo e, por força de 
um mundo preconceituoso lutei contra a minha natureza. Tentei ser hétero e 
desses anos só tive um grande presente. Meus dois filhos, que amo muito. 
Pus um ponto final em tudo e resolvi ser eu mesmo e tentar ser feliz. 
Encontrei um rapaz mais novo que eu por quem me apaixonei. Vivi os dois 

anos mais felizes da minha vida, fui verdadeiro e me dediquei inteiramente”. 
 
 

Assim pode-se constatar que ser gay ou ser surdo é algo aprendido no meio 

que estes estão inseridos. Uma sociedade ouvinte, que pratica preconceito contra o 

ser surdo frente à língua de sinais, tentará impor à criança terapias auditivas e não 

ouso da língua de sinais como língua natural da pessoa surda, o uso de prótese 

auditiva ou o implante coclear5, que pode ser um tipo de fuga da surdez no que 

tange às perspectivas da aceitação, fato este que possivelmente acontece com a 

família deste sujeito e depois aprendido por ele. Se for um menino que demonstre 

interesse pelo mundo feminino, a família tenta encontrar formas de reversão para 

que ele não tenha interesse em “brinquedos de menina”, por isso tende-se a colocar 

meninos no futebol, judô e em outros elementos do mundo masculino. Para Modesto 
                                                             
4
 Quadro 3 e 5 – Do Sujeito Gay, pág. 70/71. 

5
é um dispositivo eletrônico, parcialmente implantado, que visa proporcionar aos seus usuários sensação auditiva 

próxima ao fisiológico. 
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(2008) orientação sexual é um componente da sexualidade humana. A atração pode 

ser tanto sexual quanto afetiva e não é estável durante a vida. O sexo biológico não 

determina por quem se sentirá esta atração. Nisto é preciso esclarecer que há a 

Identidade Homossexual influenciada pelo meio cultural e social, e somente nesse 

sentido é que ela pode ser uma opção, uma vez que o sujeito pode esconder isso 

dele e dos outros. No entanto, caso uma criança tenha nascido gay, heterossexual, 

bissexual, transexual ou etc., nada irá mudar sua orientação sexual. Esse menino 

pode crescer aprendendo que ser gay é ruim, portanto prefere acreditar queé 

heterossexual, por mais que esse tenha sentimento por garotos, e possivelmente irá 

fazer de tudo para matar sua natureza, seus fatores identitários naturais e mergulhar 

no mundo hétero. Esse sujeito pode casar com uma mulher e ter filhos, mas tudo 

isso jamais irá fazê-lo alguém heterossexual, apenas se construirá um 

comportamento heterossexual, pois a orientação sexual é imutável. Mais tarde, ele 

pode ter “recaídas”, porque os desejos naturais de cada pessoa são impossíveis de 

serem rompidos, controlados. Não escolhemos por quem nos apaixonamos, 

amamos, temos atração física ou até mesmo sonhamosporquem nos atrai. Todo 

este contexto é permeado pela cultura vigente. 

A metodologia utilizada nesta dissertação é bibliográfica, que constitui parte 

de uma pesquisa descritiva ou experimental, na qual se faz uma análise 

interpretativa da linguagem de textos. Para sustentar esta análise utilizou-se o 

aporte teórico de Modesto (2008/2011) sobre a relação e o processo de descoberta 

até a aceitação de si próprio pelo sujeito homoafetivo, Hall (2003) que estuda a 

identidade e suas nuances, Perlin (2008) que discute as culturas surdas e sua 

identidade, juntamente com Strobel (2008). 

A primeira e segunda seção relata respectivamente a história do sujeito surdo 

e suas identidades6, bem como a do sujeito homoafetivo para que seja possível criar 

uma consciência sobre a origem, as lutas e as pequenas vitórias conquistas por 

ambos, além de situá-los em sua historicidade; a terceira seção se reserva ao relato 

oral ou um depoimento pessoal, o que permite olhar para os bastidores da luta, do 

esforço e dos passos de quem vive a realidade desumana, causada pela ignorância. 

Na quarta e última seção se encontra a análise contrastiva, isto é, uma comparação 

de nuances dentro do processo vivido pelo sujeito surdo e pelo sujeito homossexual 

que, de antemão, demonstra muitas semelhanças, já que o sujeito surdo e o sujeito 
                                                             
6 Quadro 7 – Do Sujeito Surdo, pág. 71.  
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homossexual possuem em sua história a marca da exclusão e humilhação. Por esta 

razão é que a presente dissertação se faz relevante, uma vez que ao analisar a 

linguagem e interpretá-la à luz da compreensão e não da exclusão, o resultado é um 

caminho ao combate do preconceito e uma abertura para a diversidade, podendo 

assim contribuir para trabalhos acadêmicos vindouros com temas semelhantes e, 

sobretudo, gerar um pouco de humanidade no leitor sobre o surdo e o homossexual. 

É importante compreender que dentro da diferença e/ das minorias há um 

tecido que se assemelha, somente assim é possível construir uma empatia sólida e 

abrangente. 
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SEÇÃO I 

A PESSOA SURDA 

 

Nesta seção se fará uma breve explanação sobre a história do sujeito surdo e 

sua identidade, de forma a esclarecer historicamente a origem do preconceito que 

este sofre. Como aporte teórico se utilizaráStrobel (2008) que conta a história da 

pessoa surda, sobretudo, a história da pessoa surda no Brasil a partir da fundação 

do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES.  

Sobre identidades surdas Perlin (1998) e Sá (2006) explica e especifica as 

possíveis identidades das pessoas surdas no processo de autoaceitação, bem como 

no jeito surdo de ser, de adaptar o mundo em sua volta. 

 

1.1 História do sujeito surdo 

 

Desde a Antiguidade (360 a.C), os gregos enxergavam este grupo como 

animais, desta forma, sendo afastados dos estudos e por consequência não 

adquiriam conhecimento.  

 
Inicia a história na antiguidade, relatando as conhecidas atrocidades 
realizadas contra os surdos pelos espartanos, que condenavam a criança a 
sofrer a mesma morte reservada ao retardado ou ao deformado: "A 
infortunada criança era prontamente asfixiada ou tinha sua garganta cortada 
ou era lançada de um precipício para dentro das ondas. Era uma traição 
poupar uma criatura de quem a nação nada poderia esperar (BERTHIER, 
1984, p.165). 
 
 

Os Romanos (529 a.C) não deixavam que se casassem nem herdassem 

bens, ainda, para a Igreja Católica, os surdos não tinham salvação, não iriam para o 

Reino de Deus, pois não podia confessar os seus pecados. Entretanto, um monge 

chamado Ponce de León iniciou a mudança neste campo em 1570. Na época, os 

nobres que tinham filhos surdos começaram a se preocupar comesse caráter de 

exclusão da sociedade, e pediram sua ajuda para ensinar os seus filhos a ler, 

escrever, sobretudo, apreender as doutrinas da fé. Moura (2001 p.18) informa que “a 

possibilidade do Surdo falar implicava no seu reconhecimento como cidadão e 

consequentemente no seu direito de receber a fortuna e o título da família”. O 

pesquisador surdo Miranda (2001, p. 23) expõe que, no que tange à identidade 

surda, há sempre uma ameaça vinda do “outro”. “Este outro pode se referir aos 
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surdos que optaram pela representação da identidade ouvinte. Está política de 

representação geralmente terá uma incidência negativa.” 

Dentro da história dos surdos há uma característica que não se ofusca: as 

relações de poder, a superioridade dos sujeitos ouvintes em vários momentos. 

Recentemente houve uma virada na história do Surdo na visão crítica para a 

cultural, e isso fez toda a diferença, porque deixou-se de lado aportes estritamente 

teóricos e passou-se a valorizar os povos surdos. Burke (2005, p. 8-9) coloca: 

 
Como resultado dessa “virada cultural”, os historiadores abandonaram os 
esquemas teóricos generalizantes para se concentrar sobre os valores de 
grupos particulares, em locais e períodos específicos. Nesse contexto 
surgiram os trabalhos sobre gênero, minorias étnicas e religiosas, hábitos e 
costumes. 

 

Assim, as culturas surdas ganharam mais espaço nas teorias da história, 

permitindo com que reflexões e discussões se abrissem para facilitar a adaptação 

dela na sociedade predominantemente ouvinte. 

Na Grécia e em Roma (4000. C. – 476D.C.) Aristóteles acreditava que, pelo 

fato do surdo não poder ouvir, significava que ele também não poderia falar, o que 

por sua vez, implicava também em não poder pensar. Em Roma, os surdos eram 

privados de muitos direitos legais e também eram confundidos com retardados 

mentais. Na Idade Média (476 – 1453) para a Igreja Católica, até o século XII, os 

surdos não podiam se casar e eram considerados como seres sem alma ou que não 

poderiam ser salvos, logo por que não podiam falar os sacramentos e confessar os 

seus pecados. Passando para a Idade Moderna (1453 – 1789) na Espanha no 

século XVI encontram os primeiros educadores de surdos: 

Pedro Ponce de Léon (1520 – 1584) foi um deles, o primeiro professor de 

surdos apresentado na história, inicialmente destaca-se que ele era professor de 

surdos, filhos de pessoas nobres. Ponce de Léon trabalhava com os surdos a fala 

oral, leitura, escrita e outros métodos. Léon tinha um ótimo método de ensino para 

surdos, que era um método eficaz, mas como ele não compartilhou seu método com 

outros, deu-se por perdido suas estratégias de trabalho (STROBEL, 2008). 

Abade Charles Michel de L’epée (1760) fundou a primeira escola de surdos 

na França em 1755. Essa escola atendia surdos ricos e pobres gratuitamente, com o 

avanço de seu trabalho, ela torna-se o referencial Instituto de Surdos-Mudos de 

Paris, originando a criação do Instituto Nacional de Educação de Surdos no Brasil – 
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RJ em 1857. O Instituto de Surdos-Mudos de Paris teve como primeiro diretor o 

abade Sicard,nascido em 1742 (STROBEL, 2008). 

Juan Pablo Bonet (1579 – 1633/ Zaragoza-Espanha) publicou o primeiro livro 

de educação de Surdos, intitulado Reduction De Las Letras, Y Arte Para 

EnsenaraAblar Los Mudos. Na Idade Moderna Contemporânea (1789 – até os dias 

atuais) surge Thomas Hopkins Gallaudet (1787 – 1851) que começou a interessar-

se pela surdez quando conheceu a filha de um vizinho, Alice Cogswell (surda) em 

1815. A partir de então Gallardet trabalhou para a criação da primeira escola para 

Surdos na América, nos EUA, e começou a aprender os sinais e o sistema de sinais 

metódicos de L’Epée, seu instrutor foi Laurent Clérc (1789 -1869), surdo. Nesta 

época também surge o INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos e a 

Educação de Surdos no Brasil. Em 1855 o professor francês Eduard Huet veio para 

o Brasil e criou a primeira escola para surdos. Ficou surdo aos 12 anos por ter 

contraído sarampo, e após sua chegada, começou a trabalhar com crianças surdas 

em uma escola chamada M. De Vassimon (1 de janeiro de 1856), no modelo 

privado, ou seja, criando certo contato com o Império, isto, com o intuito de pedir 

apoio para a expansão do instituto de surdos-mudos. Em 26 de setembro de 1857 

fui fundado o Primeiro Instituto de Surdos-Mudos no Brasil, hoje conhecido como 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES (STROBEL, 2008). 

Há também registros da surdez na época dos Hebreus, é importante 

esclarecer que através dos movimentos ouvintistas, principalmente no contexto 

clínico, desencadeou-se a não existência ou solidificação deste povo, pois não se 

falava em sujeito surdo e suas potencialidades. O surdo era enxergado como 

alguém que tinha uma orelha que não funcionava, e logo era necessário que essa 

orelha fosse “consertada”. É claro que ao se debruçar na história das pessoas 

surdas, se percebe dentro das quatro fases de sua educação a valorização da língua 

de sinais, por mais que essa não fosse tão consolidada frente aos estudos e 

pesquisas linguísticas como hoje, mas tinham um certo valor a esse meio de 

comunicação. Enxerga-se, logo após a liberdade do uso da língua de sinais, o tempo 

tenebroso que este povo passou através da proibição do uso se sua língua, meio 

esse de comunicação natural do povo surdo. Dentro dessa história, a ênfase será 

dada aos espaços da Europa, EUA e do Brasil. Sobre a educação dos surdos, a 

percepção sobre o surdo como um sujeito que não ouve, e que logo precisa ser 
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tratado e sobre as línguas de sinais e suas evoluções linguísticas até o seguinte 

presente (STROBEL, 2008). 

Uma das publicações relevantes relacionada a língua de sinais no Instituto foi 

o livro Iconografia dos Sinais dos Surdos-Mudos de 1875, e foi ilustrado pelo ex-

aluno do Instituto Flausino José da Costa Gama, que trabalhou como repetidor na 

instituição de 1871 a 1879. O diretor do instituto na época, Dr. Tobias Rabello Leite 

destaca a importância deste material frente ao meio predileto dos surdos-mudos 

para se comunicar e se expressarem (ROCHA, 2008). 

Ainda é muito comum hoje em dia o relato baseado na taxa de desemprego 

dentro da comunidade surda. Os surdos brasileiros tendem em sua maioria hoje, a 

exercerem sua vida profissional na área da educação ou áreas afins, isso se dá pela 

expansão da língua brasileira de sinais em nosso país desde a oficialização da lei 

Libras LEI Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002 e ainda pelo decreto Libras 

DECRETO Nº 5.626, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005 principalmente pelo capítulo 

III onde destaca: DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LIBRAS E DO INSTRUTOR 

DE LIBRAS. 

 

I - professor de Libras, usuário dessa língua com curso de pós-graduação 
ou com formação superior e certificado de proficiência em Libras, obtido por 
meio de exame promovido pelo Ministério da Educação; 
II - instrutor de Libras, usuário dessa língua com formação de nível médio e 
com certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, 
promovido pelo Ministério da Educação; 
III - professor ouvinte bilíngüe: Libras - Língua Portuguesa, com pós-
graduação ou formação superior e com certificado obtido por meio de 
exame de proficiência em Libras, promovido pelo Ministério da Educação. 
§ 1

o
  Nos casos previstos nos incisos I e II, as pessoas surdas terão 

prioridade para ministrar a disciplina de Libras. 
 
 

Para compreender ainda melhor todo esse contexto, é preciso entrarmos no 

conceito de cultura. Strobel (2008) salienta que desde o final do século XIX, muitos 

conceitos sobre cultura estão sendo elaborados, ultrapassando as 200 definições, 

ainda assim, não se chegou a uma terminologia fixa. Para Nunes (2005) a cultura 

carrega valores diversos evidenciados nas mais de 250 definições dadas por vários 

autores. 

Robinson (1988) explica que os elementos da cultura se agrupam em três 

grandes grupos, mostrados nafigura abaixo: 
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Figura 1 – Elementos da cultura 

Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/1840030 

 

Strobelé pedagoga, doutora em Educação e professora universitária na 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, é surda e pesquisadora de 

identidade e cultura surda. Para ela, as culturas surdas se consolidam em meio ao 

povo surdo e uma comunidade surda é um grupo de pessoas que vivem num 

determinado local, partilham os objetivos comuns dos seus membros e que por 

diversos meios trabalham no sentido de alcançarem estes objetivos, o que pode 

incluir pessoas que não são elas próprias surdas, mas que apoiam ativamente os 

objetivos da comunidade e trabalham em conjunto às pessoas surdas para os 

alcançar. Povo surdo são as pessoas surdas, comunidade surda são surdos e 

ouvintes, professores, familiares, amigos etc. (STROBEL, 2008). Se você é ouvinte e 

vai até o povo surdo para interagir com ele, esse povo deixa de ser povo e se torna 

comunidade. 
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Não se pode esquecer das tentativas de reversão da surdez causada pela 

ignorância e pelo preconceito.  

 

 

 

Figura 2 – Sonda de Itard 

Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/3098678/ 

 

Segundo Veloso e Maia Filho (2009), Jean Marc GaspardItard (1774 – 1838), 

médico residente no Instituto Nacional de Surdos em Paris – realizava experimentos 

científicos com surdos, aplicando neles choques elétricos, perfurava o crânio, a 

membrana do tímpano, e utilizava um instrumento chamado Sonda de Itard. 

É importante também frisar a problematização que há nas tentativas no uso 

do implante coclear, muitas vezes pelo viés da normatização do surdo. No Brasil o 

primeiro implante foi realizado em 1977, e consistia numa cirurgia evasiva e no 

discurso normatizador de que a surdez estava com os dias contados. Fica claro aqui 

que o objetivo da crítica não é atacar a consequência positiva do implante coclear, 

mas sim a forma e a intenção com a qual é utilizada, porque como afirma Martins 

(2008, p.32) “o implante coclear é a forma mais radical e inovadora que traz para 

alguns familiares e surdos a expectativa de se normalizar, ou seja, de recuperar a 

falta de audição.” Isto na perspectiva do sujeito surdo ajuda no não incentivo da 

língua de sinais e desestimula o discurso da comunidade surda, uma vez que o 

discurso ouvintista traz falsas esperanças. Foucault (2006) salienta que as palavras 

também se transformam em práticas sociais, por isso a utilização do implante 

coclear pode se materializar como poder sobre os surdos, isto é, o saber clínico em 

detrimento do saber linguístico-cultural do surdo. 
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1.2 Identidades do sujeito Surdo 

 

Sujeito surdo é definido, segundo Sá (2006) como sujeito que possui um 

déficit auditivo e usa uma língua para se comunicar, ou seja, absorve a realidade 

através de cultura e hábitos próprios. Nisto, Canclini (1998. p. 201) explicita que 

“cultura é resultado de uma seleção e de combinação sempre renovada de suas 

fontes”. Se há um sujeito surdo, pressupõe-se necessariamente que haja uma 

cultura surda, que é a expressão possível de entendimento do mundo e suas 

modificações, sempre com a finalidade de facilitar sua acessibilidade e vivência. 

A identidade desse sujeito pode se constituir em uma Identidade Surda 

Incompleta, ou em uma Identidade Surda Diáspora. A primeira diz respeito à 

incapacidade de se conseguir quebrar o poder dominante, o que ainda ocorre 

atualmente – quando surdos negam sua identidade em favor de uma cura ou da 

medicalização por parte dos ouvintes. A segunda se constitui na transição de 

identidade, um exemplo disso é quando um surdo vem de um Estado para o outro e 

traz sua bagagem de variações. 

No que se refere à formação identitária do sujeito surdo, a trajetória histórica 

nos coloca em um nível de entendimento bastante claro. Durante séculos, os surdos 

travaram uma luta para conquistar os seus direitos, sobretudo, o reconhecimento de 

sua identidade como habitante de uma cultura, permeado pela educação. As 

dificuldades vieram não somente do âmbito social propriamente dito, mas também 

das instituições religiosas e governamentais. “A História da Educação desenvolveu-

se no campo da Educação, quando o lógico seria que ela tivesse se constituído 

numa especialização da História, assim como as outras especializações, que 

resultam na busca cada vez maior de cientificidade” (SOARES, 1999, p. 11). 

A diversidade de identidade dentro da comunidade surda é discutida por 

Perlin (1998), e podem ser definidas como: Identidade Flutuante, Identidade 

Inconformada, Identidade de Transição, Identidade Híbrida, Identidade Surda7. Na 

primeira o surdo se espelha na representação hegemonia do ouvinte, vivendo e se 

manifestando de acordo com o mundo ouvinte; na segunda ele não consegue captar 

a representação da identidade ouvinte, hegemônica, e se sente numa identidade 

subalterna; na terceira o contato dos surdos com a comunidade surda é tardio, o que 

faz passar da comunicação visual-oral (na maioria das vezes truncada) para a 
                                                             
7 Quadro 7 – Do Sujeito Surdo, pág. 70. 
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comunicação visual sinalizada – o surdo passa por um conflito cultural; a quarta 

identidade é reconhecida nos surdos que nasceram ouvintes e se ensurdeceram e 

terão presentes as duas línguas numa dependência dos sinais e do pensamento na 

língua oral; e na quinta ser surdo é estar no mundo visual e desenvolver sua 

experiência por meio da língua de sinais. Os surdos que assumem a identidade 

surda são representados por discursos que os veem capazes como sujeitos 

culturais, uma formação de identidade que só ocorre entre espaços culturais surdos 

(SKLIAR, 2001). 

O autor apresenta essas identidades surdas numa perspectiva linear da 

descoberta até a autoaceitação do sujeito surdo. Hoje essas identidades são 

apresentadas como identidades relevantes de cada sujeito, tendo cada uma dela 

com seu valor e representatividade. Ao observar essas identidades e as tendo como 

identidades surda, sabedores que cada uma delas vivida pelos seus sujeitos são 

identidades que traz em si suas características e posicionamento de cada sujeito 

frente às suas vivências. 
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SEÇÃO II 

A PESSOA HOMOSSEXUAL 

 

Nesta seção será mostrado um pequeno compilado de fatos, desde a história 

da homossexualidade até seu processo de identidade, com o intuito de trazer à 

compreensão de que esta característica é algo natural e existe há muito mais tempo 

do que se imagina. Trabalharemos com Benkert, jornalista húngaro o qual criou o 

termo “homossexualidade” em 1869. Também com Mott (2003), que traz o conceito 

de homossexual, definindo-o como aquele que se sente atraído não só em termos 

sexuais por uma pessoa do mesmo sexo, mas também afetivamente. Com Motta et 

al. (2003) conheceremos a formação da estrutura psíquica dos sujeitos, que está 

relacionada com o meio, fato este diretamente ligado com a formação da identidade, 

ou seja, a autoaceitação da pessoa. 

 

2.1 História do sujeito homossexual 

 

 A existência da homossexualidade vem desde os primórdios da humanidade, 

isto pode ser verificado na obra de Spencer (1999), onde mostra através de estudos 

de antropólogos que esta característica não é algo recente, isto é, homossexuais já 

existiam há aproximadamente 10.000 anos. 

Na Grécia Antiga a sexualidade e afetividade entre pessoas do mesmo sexo, 

o que nomeamos hoje de homossexual era também um comportamento cultural e 

bastante comum. As mulheres eram consideradas inferiores, e somente o homens 

recebiam educação intelectual e faziam culto ao belo, a homossexualidade entra 

neste último. Este traço não se limitava apenas à educação ou ao culto, mas 

também ao teatro.  Antes da Grécia, Spencer (1999) explica que o relacionamento 

sexual entre dois primatas do mesmo sexo era um tipo de resolução para a 

rivalidade entre eles, uma vez que o macho dominante se apodera de todas as 

fêmeas. No reino animal é uma prática natural. 

No Império Romano, apesar de ser vista com maus olhos e ainda ter como 

castigo multas, muito existia. Havia uma aversão à passividade, portanto, um 

homem ser passível (ser mais novo que o companheiro) era visto como uma 

característica feminina. Júlio César, por exemplo, mantinha um relacionamento com 

Nicomedes, e adotava a posição de passivo, o que era ilícito. No fim do Império, 
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com a chegada de Justiniano – 533 A.C, as ideias sobre a homossexualidade 

mudaram bruscamente, sendo punidas com fogueira e castração, porque segundo 

ele, isto era pecado aos olhos de Deus. Foi assim que se iniciou a prática do 

casamento heterossexual (CARVALHO, 2012). 

No Oriente Médio também existia a homossexualidade, muito embora os 

deuses fossem bissexuais, havia também deuses hermafroditas, transexuais e isto 

influenciou a cultura do povo. Ao contrário dos gregos e cristãos, o sexo não era 

visto como um ato reprodutivo, mas sim uma fonte de prazer e poder, o que tornava 

natural o relacionamento entre iguais (DIAS, 2009). Ao voltar-se para o Cristianismo, 

não tem como não enxergar que o início da repreensão veio a partir de Justiniano, 

no Século 5. A Igreja Católica vinculava o comportamento homossexual com a de 

animais. 

O termo “homossexual” foi criado em 1869 pelo jornalista húngaro Benkert. 

Segundo Mott (2003) o sujeito homossexual é, em poucas palavras, aquele que se 

sente atraído não só em termos sexuais por uma pessoa do mesmo sexo mas ainda 

afetivamente. A palavra é formada pela raiz da palavra grega “homo”, que significa 

“semelhante” ou “igual”, e pela palavra “sexual” da palavra latina “sexus” que vem a 

ser “sexo”, na qual pode-se concluir que “homossexual” seja “sexualidade 

semelhante” (BRANDÃO, 2002, p.15) Muitos ainda consideram a homossexualidade 

uma doença, mesmo depois do Conselho Federal de Medicina tê-la retirado da lista 

de desvios sexuais, em 1985. 

Para Modesto (2006), ser homossexual é o sujeito que sente atração física e 

afetiva por pessoas do mesmo sexo. Modesto em sua obra “Mãe sempre sabe? 

Mitos e verdades sobre pais e seus filhos homossexuais” nos diz que a 

homossexualidade não é uma opção, uma escolha, não tem nenhuma relação com 

caráter, não é doença física ou problema psicológico. A homossexualidade faz parte 

da sexualidade humana, assim como as demais sexualidades.  

É possível notar isso no mundo animal e vegetal, a diversidade floresce de 

uma forma muito bonita quando é enxergada com a mente aberta para a 

compreensão. Ainda, em 1985 o Conselho Federal de Medicina já não considerava 

mais a homossexualidade como uma doença mental ou física. E foi proibida 

quaisquer práticas que visem algum tipo de tratamento para tal. Eis alguns relatos 

de pais e filhos no livro “Mãe sempre sabe? Mitos e verdades sobre pais e seus 

filhos homossexuais”: 
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[Mãe] Eu não sei o que fazer com tanta tristeza. Tem dias que eu sinto que 
não vou agüentar. Por mais força que eu tenha, é triste demais. Minha 
gastrite queima feito fogo, é muito ruim... Sei que não existem culpados, 
mas eu não paro de pensar nesse assunto um só segundo... Durmo esse 
assunto, como esse assunto, ando esse assunto, vivo esse assunto... Não 
sei mais o que fazer para parar de pensar nesse assunto.  
[Pai] Eu não tenho conseguido trabalhar. Não suporto nem lembrar... E em 
casa só vejo minha mulher pelos cantos, chorando...  
[Filho] (...) Nessa hora, eu fui para meu quarto e involuntariamente chorei 
bastante, a senhora não sabe a dor que é ser desprezado pelo SER que 
mais ama. Minha mãe não sente mais orgulho de mim, dá pra ver que ela 
não sente mais nenhum prazer em prover recursos para meu estudo, pra 
ela pouco importa, pois o fato de me aceitar como gay anula todas essas 
minhas qualidades. Tudo que eu queria era ser compreendido e não 
mudado. Tenho medo de demonstrar pra minha mãe todas as minhas 
qualidades e não obter resultado nenhum, tento ser amoroso com ela, agir 
normalmente, mas ela me fala do “caminho errado” que os jovens estão 
seguindo...  
[Mãe] Às vezes, eu fico bem e tento deixar a vida se encarregar de tudo 
sozinha! Às vezes, luto para não deixar que meu filho sofra e quero estar ao 
lado dele sempre. Eu o amo demais, demais, demais... Só que está doendo, 
demais, demais, demais...  
[Pai] Eu estou confuso... É uma confusão entre uma raiva, raiva enorme! E 
uma tristeza imensa... Não sei o que fazer!  
[Filho] Minha mãe me rejeitou... Logo ela, que deveria ter me dado apoio... 
Eu não pedi pra nascer assim, não tenho culpa (MODESTO, 2011, p. 87-
97). 

 

Vemos aqui um retrato muito comum nos dias de hoje, pais que não sabem 

como lidar a notícia de que seus filhos são homossexuais, e filhos que se sentem 

completamente rejeitados. A sociedade se inicia na família, e é neste 

relacionamento que os sujeitos amadurecem, por isso é considerada a principal 

responsável pela formação do caráter, é o agente primário de socialização, dos 

afetos e dos comportamentos. Com relação aos filhos, é a interação que ajuda na 

formação da personalidade, e segundo Aberastury &Knobel (1992) as ações e 

comportamentos dos membros da família têm um grande impacto no 

desenvolvimento dos filhos. Para Motta et al. (2003) a formação da estrutura 

psíquica depende da qualidade dos vínculos criados entre os membros. A família do 

homossexual enfrenta dificuldades quando à aceitação, e isto está intrinsecamente 

relacionado ao preconceito. Por isso, inicialmente, as famílias buscam todas as 

justificativas possíveis para o porquê de terem sidos os escolhidos. 

Modesto (2011) relata histórias de homossexuais e sua infância. A maioria 

dos entrevistados não era próximo ao pai. Alguns externaram a mágoa pelo descaso 

paterno. Por exemplo: 
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Yuri – A minha sexualidade incomoda muito meu pai, [comovido] Eu via a 
vergonha estampada no rosto dele. Meu pai não me beijava... Meu pai não 
me abraçava. 
Jair – Meu pai odiava isso... Me perguntava se eu era gay, se queria usar 
roupa de meninas, já que não gostava de coisas de meninos. Eu sempre 
negava... Eu não entendia o porquê dele agir assim. Não me importava na 
escola os meninos me chamarem de viadinho, mas meu pai? Isso me 
deixava magoado. Quando brigava comigo, sempre dava um jeito de me 
chamar de viado, maricas e coisas do gênero (MODESTO, 2011, p.75, grifo 
do autor). 
 
 

A quase totalidade dos entrevistados falou do sofrimento para aceitação da 

homossexualidade, por um conjunto de motivos, como o medo das consequências 

de ser diferente, isso gera um reforçamento no comportamento de imitação a ação 

conforme o padrão aceito pela sociedade, gera também a falsa noção de que é 

apenas uma fase, criando um acúmulo de ódio no interior, o que causa o ser 

reprimido e agressivo. Outro motivo importante é a preocupação com a família, que 

faz com que muitos homossexuais se escondam atrás de uma capa, como é o caso 

do Otávio8, entrevistado no livro de Modesto (2011): 

 

No começo, eu achava assim: ‘Não posso ser homossexual, isso vai ser 
muito ruim para mim e minha família. Com o tempo aceitei isso e comei a 
pensar assim: ‘Ok, vou ter relação com homens, porém vou casar, ter filhos 
e, esporadicamente, saio com homens!’ Achei que tinha achado a solução. 
Mas, no decorrer da vida, achei que isso também não era correto. Então, 
pensei: ‘Vou ser gay mas ninguém vai saber.’ Mas o tempo passou mas 
ainda, e descobri que contar para minha família seria no mínimo justo, pra 
mim e pra eles. 

 

Muitos nunca tiveram contato com outros homossexuais, e mesmo assim o 

processo ocorreu naturalmente. Sofreram bullying e viveram o processo sozinhos, já 

que comumente não há alguém para escutá-los. 

 A homossexualidade por si só carrega consigo certo fardo, que leva a pessoa 

homossexual a se fechar cada vez mais dentro de si mesma. Dentro de uma 

sociedade intolerante e heteronormativa, todo comportamento que não caiba na 

forma da normalidade, é banido. A religião, infelizmente, exerce grande influência 

nisto, pois a pressão imposta às pessoas não-héteras não gera outro efeito senão o 

sentimento de rejeição e criminalização. A primeira fase é a da atração, a maior 

parte da culpa vem junto a ela, já que o país é majoritariamente cristão9. Com ela 

                                                             
8
Todos os nomes citados nas entrevistas do livro de Modesto (2011) são fictícios para preservar a real identidade 

dos entrevistados.  
9
Quadro 1 – Do Sujeito Homossexual, pág. 69. 
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também surge a curiosidade sobre o corpo do mesmo sexo. Esta também é 

conhecida como a fase da dúvida (KATES, 1998). 

 A segunda fase é a da negação, quando a culpa pesa a tal ponto que a única 

resposta é negar aquilo que se é, levando o homossexual a buscar formas de 

reversão ou fingir que nada disso existe, criando um acúmulo de desencaixe 

prejudicial em todos os sentidos10. Nesse período tentam se relacionar a todo custo 

com pessoas do sexo oposto, como se o hábito pudesse mudar sua natureza. A 

terceira fase se constitui de curiosidade, ou seja, é o período da experimentação, 

para ter certeza daquilo que sente11. Ocorre, então, o contato com o mesmo sexo. 

Assim é que o sujeito se adentra à fase da aceitação, que é a do reconhecimento de 

si mesmo como normal12. E por fim desembocando na fase da aceitação pública, 

que se inicia com os amigos mais íntimos até chegar à família propriamente dita. 

Nos primeiros momentos os pais ficam em choque, se questionam muito por achar 

que é um erro deles. A compreensão é um caminho lento e chega para a maioria 

das famílias, outras, infelizmente, se fecham para o pensamento13 (KATES, 1998). 

O preconceito, a ignorância e, consequentemente, o pensamento limitado já 

gerou muita desumanidade para os homossexuais. Antigamente, no início do século 

XX, muitos homossexuais eram encaminhados para o hospital psiquiátrico, porque a 

homossexualidade era considerada doença mental, e era colocada ao lado de 

outras, como a esquizofrenia. 

 Um dos métodos era a castração. 

 

                                                             
10

 Quadro 3 – Do Sujeito Homossexual, pág. 70  
11

 Quadro 4 – Do Sujeito Homossexual, pág. 70/71  
12

 Quadro 1 e 5 – Do sujeito Homossexual, pág. 69/71 
13 Quadro 2 – Do Sujeito Homossexual, pág. 70 
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Figura 3– Castração 

Fonte: http://diariodebiologia.com/2017/10/tres-tratamentos-para-cura-gay-utilizados-no-passado/ 

 

 1940 foi um ano brutal para os homossexuais, pois qualquer comportamento 

suspeito gerava consequências desumanas. Nessas clínicas, o sujeito homossexual 

não tinha voz, quem respondia por ele era a família. Se todas as práticas de 

reversão falharem, o médico sugeria a castração, e com o consentimento da família 

era realizado. 

 Outra prática bastante difundida na época era a lobotomia. 

 

Figura 4– Lobotomia 

Fonte:http://diariodebiologia.com/2017/10/tres-tratamentos-para-cura-gay-utilizados-no-passado/ 

 

 A lobotomia é uma cirurgia feita no lobo pré-frontal do cérebro, com 

perfurações no crânio, isto gerava mortes e muitos efeitos. Como esta prática era 
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realizada em doentes mentais, e o homossexual também considerado doente mental 

– a cirurgia se estendia a ele, sempre com o consentimento da família. 

 Havia também a prática de tratamento de choque no genital, isso aconteceu 

em 1970, quando a homossexualidade já não era considerada doença para 

Associação Americana de Psiquiatria. Além de outros fatores pelos quais levou a 

Associação Americana de Psiquiatria retirar a homossexualidade do quadro de 

doenças, o principal foi a vontade quehomossexuais tinham se aposentar por serem 

vistos como pessoas doentes socialmente, logo, muitos homossexuais não 

aceitavam a si mesmos. Este procedimento consistia em excitar o homossexual e 

aplicar choques no pênis ereto (PATRÍCIA, 2017). 

 Em seu livro “História da Loucura na Idade Clássica”, Foucault (1972) 

pesquisa e analisa o discurso sobre a loucura entre os séculos XV a XIX para 

evidenciar como o saber médico fez-se uma grande ferramenta de poder naquela 

época, fomentando o isolamento e a punição. A ideia de doença e cura eram 

estritamente relacionadas à racionalidade. Ora, se há a doença, há uma cura. Esse 

pensamento seco e frio gerou muita exclusão, principalmente com relação aos 

homossexuais 

 
Em todos os tempos, e provavelmente em todas as culturas, a sexualidade 
foi integrada num sistema de coações; mas é apenas no nosso, e em data 
relativamente recente, que ela foi dividida de um modo tão rigoroso entre a 
Razão e o Desatino, e logo, por via de conseqüência e degradação, entre a 
saúde e a doença, o normal e o anormal (FOUCAULT, p.89, 1972). 

 
 Condenados pela moral da época, eles eram vistos como devassos e 

mereciam punição. Isso vai de encontro com a questão colocada por Modesto (2011, 

p.106 e 107) quandopergunta a um de seus entrevistados “O que você achadas 

terapias pra deixar de ser gay (reversão)?” Segue a resposta: 
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Figura 5 – Resposta sobre terapias de reversão 

Fonte: Modesto (2011) 

 

Seguem alguns depoimentos de sujeitos homossexuais que se revelaram à família: 
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Figura 6 – Resposta sobre a aceitação da família 

Fonte: Modesto (p.115, 2011) 

 

 

2.2 Identidade do sujeito homossexual 

 

Dentro da formação identitária do homossexual, Hall apud Ferrari (2005) 

defende que a identidade é o resultado do processo do tempo e do inconsciente 

entrecruzadas desde o nascimento e, por isso, inacabada. E assim sendo, “a 

identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós 

como sujeitos, mas de uma falta de inteireza que é ‘preenchida’ a partir de nosso 

exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros” (p.38) 

Dentro dessa formação há dois tipos de identidade: a estável, que se dá através da 

essência do sujeito; e a cambiável, em que há uma multiplicidade de identificações, 

seja contraditórias ou não. “Ela [a identidade] tornou-se politizada. Este processo é, 

às vezes, descrito como constituindo uma mudança de uma política de identidade 

[de classe] para uma política de diferença.” (HALL, 2003, p.21) Ele explica que a 

manutenção dessas identidades é feita a partir da demanda interna e externa do 

sujeito. 

A história da homossexualidade remonta uma conclusão óbvia: ela não é algo 

novo no comportamento humano, bem como em várias espécies animais. O biólogo 

Bruce Bagemihl (1999) apud Brito (2000, p. 48) em “BiologicalExuberance – Animal 

Homosexualityand Natural Diversity” (Exuberância Biológica – Homossexualidade 

Animal e diversidade Natural) provas irrefutáveis da existência da homossexualidade 

em espécies animais. E não importa quais pensamentos permeiam as opiniões 

sobre isso, pois ela habita desde os primórdios da Humanidade. A construção da 

identidade homossexual tem como base a confissão, isto é, aceitar a si mesmo e 

tudo que nele engloba, como prazer, sensações e pensamentos14. E ela não se 

supõe que tem sua substância fixa, isto sim, a coloca com certa fluidez e, acima de 

tudo, independência. Sua essência, embora haja a remodelagem do comportamento 

a partir de diferentes lugares, é intacta. 

                                                             
14 Quadro 5 – Do Sujeito Homossexual, pág. 71. 
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Woodward (2000) apresenta teorias da identidade no livro “Identidade e 

Diferença”. Para ele, falar de identidade e diferença é falar sobre multiculturalismo, 

focando o respeito, a tolerância e as multiformas, multijeitos de ser. 

 

“O reconhecimento da complexidade das divisões sociais pela política de 
identidade, na qual ‘raça’, a etnia e o gênero são centrais, tem chamado a 
atenção para outras divisões sociais, sugerindo que não é mais suficiente 
argumentar que as identidades podem ser deduzidas da posição de classe 
(especialmente quando essa própria posição de classe está mudando) ou 
que as formas pelas quais elas são representadas têm pouco impacto sobre 
sua definição” (WOODWARD, 2014, p. 37). 

 

Identidade e diferença são resultados do ato da criação linguística, dos 

discursos que formam o sujeito. Ela é uma relação binária, ou seja, quando sou algo 

deixo de ser o outro, um processo simbólico e discursivo, porque somos aquilo que o 

nosso meio nos induz ser. 

Coracini (2007, p.198), explica que o elemento identidade é formado a partir 

do meio e da língua de cada sujeito. 

 

Falamos, portanto, de identidade não como essência, lista de características 
mais ou menos fixas que podem modificar-se de modo linear graças à 
adição ou à supressão de algumas e que definem, ainda que por um tempo 
determinado, um indivíduo participante de um dado grupo, ao mesmo tempo 
em que o distinguem de outros indivíduos pertencentes a outros grupos 
como querem certos sociólogos: Ilusão é uma identidade fixa, estável, 
“resolvida”... Tomamos identidade no sentido de processo identitário, como, 
aliás, tem sido repetido neste volume, processo complexo e hidrogênio, do 
qual é possível capturar momentos de identificação. É preciso lembrar que 
se identificar com alguém ou com algo pressuponha, do ponto de vista 
psicanalítico, um momento que parte do exterior em direção ao interior, isto 
é, parte do outro em direção ao um, deixando no inconsciente recalques 
(Nasio, 1995), marcas indeléveis que serão mais tarde acionadas por fatos, 
circunstancias, objetos ou pessoas; isso significa que a atração ou repulsa 
que sentimos por alguém ou por um dado objeto encontra seu fundamento 
em elementos constitutivos do inconsciente, lá depositados e jamais 
esquecidos.  

 
 

Moreira e Candau (2008) discutem concepções de identidade e diferença em 

seu livro “Multiculturalismo - Diferenças culturais e práticas pedagógicas”, 

apresentando formas de lidar com isso em sala de aula e promovendo discussões 

entre os alunos sobre raça, gênero e sexualidade. Ainda, há a linha da 

interculturalidade, que é constituída de quatro caminhos: inter-relação entre grupos 

culturais; o movimento das culturas, ou seja, sua contínua mudança; o processo de 

hibridização das culturas; reflexão ou criação de um vínculo entre diferença e 
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desigualdade. Isto, porque a escola sempre teve dificuldades para discutir 

pluralidade e a diferença, sempre preferiu padronizar todo tipo de comportamento. 

Dentro da perspectiva intercultural há necessariamente um confronto com quaisquer 

linhas que visem somente identidades culturais específicas e cria a noção de 

movimento, de que a cultura não é algo intacto, ao contrário, sua essência, ainda 

que permaneça a mesma, se encontra com pequenas e contínuas mudanças. 

Assim como é discutido por Sacristán (2001), para ele a diversidade na 

educação é uma forma de respeitar a condição da realidade humana. É preciso se 

desvencilhar desse caráter homogeneizador e monocultural, e para isso é 

imprescindível a construção de práticas educativas que vissem a compreensão das 

diferenças, de forma a potencializar sua humanidade. 

A identidade está também relacionada ao processo de globalização, que é a 

mudança constante das sociedades e o que difere as “tradicionais” das “modernas”. 

Segundo Giddens (1989, pg. 37-38): 

[...] nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os símbolos são 
valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A 
tradição é um meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo qualquer 
atividade ou experiência particular na continuidade do passado, presente e 
futuro, os quais, por sua vez, são estruturados por práticas sociais 
recorrentes. 

 

Já a modernidade é vista como uma forma de se recriar e se ampliar as 

práticas sociais (GIDDENS, 1989). ParaWilliams (1976) o sujeito moderno e, 

portanto, individual é indivisível por estar unificado ao seu próprio interior, e também 

singular, instintivo e único. Hall (2003) argumenta que o sujeito moderno é fruto de 

descentrações, a começar pelas tradições de pensamento marxista, cujas duas 

proposições são colocadas por Marx: que há uma essência universal de homem, e 

que essa essência é parte do sujeito individual. Segundo Althusser (1966), ao 

rejeitar a essência do homem como base teórica, Marx rejeitou também os 

postulados filosóficos do sujeito do empirismo, ou seja, da essência ideal (HALL, 

2003). 

Em Foucault se destaca o “poder disciplinar”, que é aquele que regula e vigia, 

e tem por objetivo manter a vida pública e privada do sujeito no controle e disciplina. 

 

Num regime disciplinar, a individualização é descendente. Através da 
vigilância, da observação constante, todas aquelas pessoas sujeitas ao 
controle são individualizadas... O poder não apenas traz a individualidade 
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para o campo da observação, mas também fixa aquela individualidade 
objetiva no campo da escrita. Um imenso e meticuloso aparato 
documentário torna- se um componente essencial do crescimento do poder 
[nas sociedades modernas]. Essa acumulação de documentação individual 
num ordenamento sistemático torna "possível a medição de fenômenos 
globais, a descrição de grupos, a caracterização de fatos coletivos, o cálculo 
de distâncias entre os indivíduos, sua distribuição numa dada população" 
(DREYFUS E RABINOW, 1982, p. 159). 

 

Há um descentramento muito importante que diz respeito ao Feminismo e seu 

impacto, por questionar os papéis de gênero, sexualidade, e trouxe consigo várias 

outras lutas. Esse momento histórico fez surgir o que é conhecido como Política de 

Identidade. 

Com as mudanças conceituais, se chega à globalização, grande atuante na 

formação desse sujeito fragmentado, que é um fenômeno recente. A identidade se 

liga ao processo de representação, e esta, por sua vez, tem um grande impacto na 

forma como as identidades são representadas, já que são moldadas e remoldadas. 

A sociedade se inicia na família e é neste relacionamento que os sujeitos 

amadurecem, por isso é considerada a principal responsável pela formação do 

caráter, é o agente primário de socialização, dos afetos e dos comportamentos. Com 

relação aos filhos, é a interação que ajuda na formação da personalidade, e 

segundo Knobel (1992) as ações e comportamentos dos membros da família têm 

um grande impacto no desenvolvimento dos filhos. Para Motta et al. (2003) a 

formação da estrutura psíquica depende da qualidade dos vínculos criados entre os 

membros. Tanto a família do surdo quanto a do homossexual enfrenta dificuldades 

para aceita-los, e isto está intrinsecamente relacionado ao preconceito. Por isso, 

inicialmente, as família buscam todas as justificativas possíveis para o porquê deles 

terem sidos os escolhidos. 

Modesto (2011) relata em seu livro “Vidas em arco-íris - Depoimentos sobre a 

homossexualidade” histórias de homossexuais e sua infância. A maioria dos 

entrevistados não era próximo ao pai. Alguns externaram a mágoa pelo descaso 

paterno.  

A homossexualidade no âmbito familiar é tratada ainda com repulsa pela 

maioria das famílias15, isto se deve à dificuldade que o ser humano tem em lidar com 

o diferente. Aranha (1990) salienta que há uma complexidade que se insere nesse 

tipo de relação, porque a família é um grupo social de sujeitos diferenciados pelo 

                                                             
15 Quadro 2 – Do Sujeito Homossexual, pág. 70 
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sexo e idade, não é somente a junção de seres em um mesmo teto, mas uma rede 

de interações e vivências permeadas por personalidade própria. Isto, por 

consequência, leva estas relações para uma esfera binária: prazer/conflito. Há ainda 

algo que se situa como o pressuposto mais inflamado que explica a causa de o 

homossexual ser tratado com tanto transtorno: a hierarquia familiar, constituída 

dentro de um sistema patriarcal. Badinter (1998, p. 40) explica: 

 

A virilidade não é um dom, ao contrário, deve ser “fabricada” de acordo com 
um referencial: o verdadeiro homem – uma figura ilusória e utópica que o 
macho precisa alcançar através de deveres e provações, para mostrar que 
também é um. Em outras palavras, o varão é uma espécie de artefato e, 
como tal corre sempre o risco de apresentar defeitos. 
 
 

Essa virilidade é a expressão mais profundamente arraigada na verdade 

socialmente construída do ser homem, juntamente com a masculinidade. A família, o 

Estado e a Igreja ajudam a controlar a vida social, e é através delas que os primeiros 

preconceitos são construídos, pois introduzem os sujeitos no meio social. 
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SECÃO III 

ANÁLISE CONTRASTIVA: SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS 

 

Nesta seção será feita a análise contrastiva entre o processo vivido pelo 

sujeito surdo e o sujeito homoafetivo, focalizando em três âmbitos: religioso, familiar 

e educacional. 

 

O Ciclo de Formação de uma Sociedade  

Culturalmente Preconceituosa 
 

 
 

Figura 7– Ciclo de Formação 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Seria mesmo essa a ordem de formação de uma sociedade intolerante? Seria 

mesmo o espaço cristão-fundamentalista o responsável por fomentar o discurso de 

ódio? Abaixo serão destacados alguns versos bíblicos que por má interpretação 

desencadeiam preconceitos em relação ao sujeito surdo e o sujeito homoafetivo. 

Mas antes disso é preciso deixar claro que o viés aqui estudado é o processo de 

formação identitária a partir dos discursos construídos em suas comunidades, isto é, 

que a autonegação, a raiva de si mesmo em suas próprias diversidades se dá no 

ambiente religioso, como já narrado acima em algumas vivências e adiante outras 

serão observadas.Ao afirmar que, os discursos que contribuem para uma sociedade 

1. Igreja 
Cristã

2. Espaço 
Familiar

3. Espaço 
Educacional
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em sua maioria intolerante e preconceituosa surgem nos ambientes cristãos 

fundamentalistas, como poderiam esses discursos também estar presentes em 

outros ambientes, como o familiar e o educacional? 

 

3.1 Igreja Cristã 

 

Essa seção ainda trará o relato e as experiências pessoais do autor dessa 

dissertação, também homossexual, professor e intérprete de Libras. O relato ou a 

experiência se constitui uma forte ferramenta para a análise do contexto de ambos 

os sujeitos. 

Aqui damos ênfase ao espaço religioso cristão pelo fato de ter sido o 

ambiente de mais convivência com esses dois sujeitos vividos pelo autor e ainda por 

acreditarmos ser o espaço que mais propaga a exclusão dos mesmos por 

interpretações bíblicas tendenciosas. 

Seria mesmo as pessoas gays, com deficiência, homoafetivas, negros e 

outros mais abomináveis aos olhos de Deus? Ou seria interpretações tendenciosas, 

manipuladores a fim de ajudar a igreja controlar e fazer só o que lhe convém? 

 

a) Pessoas com deficiência 

 

Antigo testamento 

 

“17. Fala a Arão e dize-lhe: Nenhum dos teus descendentes, em qualquer 
geração, se aproximará para oferecer o pão de seu Deus, de tiver algum 
defeito.  
18. Pois nenhum homem deve se aproximar, caso tenha algum defeito, seja 
cego, coxo, desfigurado ou deformado,  
19. homem que tenha o pé ou o braço fraturado,  
20. ou seja corcunda, anão, ou tenha belida no olho, ou dartro, ou pragas 
purulentas, ou seja eunuco. 
21. Nenhum dos descendentes de Arão, o sacerdote, poderá se aproximar 
para apresentar oferendas queimadas a Iahweh, se tiver algum defeito; tem 
defeito e por isso não se aproximará para oferecer pão de seu Deus” 
(BÍBLIA DE JERUSALÉM, Levítico, 21, 17-21).

16
 

 

Novo testamento: 

                                                             
16

A maioria das passagens bíblicas desde capítulo é retirada da Bíblia de Jerusalém. A preferência se 
dá pelo fato de ser a mais confiável em sua tradução, que foi feita por cristãos-católicos e 
protestantes, sendo utilizada pela maior parte desse público. Outra parte é tirada de outras bíblias, a 
nível de comparação, e terão o tipo de bíblia sinalizadas após os versículos. 
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22. E chegaram a Betsaida; trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele 
o tocasse. 
23. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e, cuspindo-
lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: “Percebes alguma 
coisa?”  
24. E ele, começando a ver, disse: “Vejo as pessoas como se fosse árvores 
andando. 
25. Em seguida, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, 
que viu distintamente e ficou reestabelecido e podia ver tudo nitidamente e 
de longe.  
26. E mandou-o para casa, dizendo: “Não entres no povoado.” (BÍBLIA DE 
JERUSALÉM, Marcos, 8, 22-26). 

 

 Por que os homens de Deus narram em passagens bíblicas que as pessoas 

com deficiência ou com alguma deformidade não poderiam ofertar para Ele seus 

sacrifícios? Possivelmente pela alusão ao que narra em Levítico 4:32, onde se 

salienta que as ofertas a Deus em prol da expiação do pecado deveria ser um 

animal sem defeito!?17 

Por que esses líderes religiosos pediam animais sem deformidade física, sem 

manchas, brancos para o sacrifício do Senhor? Poderia dizer que a adoração a 

Deus por meio de sacrifícios começa com as ofertas de Caim e Abel onde é narrado 

em Gêneses 4. 3-518. 

Qual o problema de Deus em relação às pessoas com deficiência? Seria 

mesmo desconfortável para Ele ou para os homens lidar com seus semelhantes que 

não eram tão semelhantes assim? Jesus é retratado nas escrituras como o cordeiro 

de Deus em Apocalipse 14, 119. Uma linguagem metafórica para retratar a prática do 

povo Judeus nos sacrifícios de gratidão ou de expiação do pecado como dito em 

João 1, 2920, ou seja, Deus oferece sua melhor oferta, seu melhor sacrifício, seu 

único filho para a expiação dos pecados da humanidade. Isaías apresentou ao povo 

a profecia sobre isso em Isaías 53, 721 ao dizer que Jesus iria/seria morto como uma 

ovelha. Mas ainda temos um ponto importante nessa passagem, o profeta diz que 

Jesus morreria como uma ovelha muda, ou seja, com uma deficiência. Jesus não 

                                                             
17

 “Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará”. (ALMEIDA 
REVISTA E ATUALIZADA, Levítico, 4, 32) 
18

“Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao SENHOR. Abel, por sua vez, 
trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o SENHOR de Abel e de sua oferta, ao 
passo que de Caim e de sua oferta não se agradou” (ALMEIDA REVISTA E ATUALIZADA, Gênesis, 4, 3-5). 
19

 “Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte 
escrito o seu nome e o nome de seu Pai” (ALMEIDA REVISTA E ATUALIZADA, Apocalipse, 14, 1). 
20

 “No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo!” (ALMEIDA REVISTA E ATUALIZADA, João, 1, 29). 
21

“Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca; como cordeiro foi levado ao matadouro; e, como ovelha 
muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca” (ALMEIDA REVISTA E ATUALIZADA, Isaías, 53, 7). 
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era mudo, é claro, essa metáfora retrata ao fato que Jesus não reclamou em sua 

morte, isto é, sua missão, no entanto a metáfora faz alusão a uma diversidade hoje 

na humanidade, a mudez em algumas pessoas, assim como a surdez e outros fatos. 

De minha parte, a interpretação bíblica sobre o sacrifício de animais 

“perfeitos” a Deus não seria de fato os planos de Deus às pessoas com deficiência 

ou com deformidades físicas, o fato destes seres humanos não poderem oferecê-Lo 

seus sacrifícios. O discurso pregado por algumas igrejas frente a não aceitação das 

pessoas com deficiência não foi e não é o querer de Deus para seus filhos. Jesus foi 

o último sacrifício (Hebreus 10, 922), sendo puro e perfeito para a redenção de todos, 

daqueles que “são perfeitos” e daqueles que são julgados como imperfeitos. 

 

b) Pessoas homossexuais 

 

Antigo testamento: 

 

13. O homem que se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, 
ambos cometeram uma abominação; deverão morrer, e o seu sangue caíra 
sobre eles (BÍBLIA DE JERUSALÉM, Levítico, 20, 13).  
[...] 
5. A mulher não deverá usar artigo masculino, e nem o homem se vestirá 
com roupas de mulher, pois quem assim age é abominável a Iahweh teu 
Deus.(BÍBLIA DE JERUSALÉM, Deuteronômio, 22, 5). 

 

Novo testamento: 

 
25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram à 
criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. 
26. Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes: suas mulheres 
mudaram as relações naturais por relações contra a natureza; 
27. igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, 
arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas homens 
com homens e recebendo em si mesmos a paga de sua aberração. 
28. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os 
entregou à sua mente incapaz de julgar, para fazerem o que não convém.  
(BÍBLIA DE JERUSALÉM, Romanos, 1, 25-28) 

 

Atualmente há o que se chama de Teologia Inclusiva, que é o ramo da 

Teologia voltada para a inclusão de minorias, tendo como pilar central o amor de 

Deus pelo homem. Essas instituições são espaços de inserção para gays e lésbicas 

proporcionando-lhes a participação plena e tendo suas histórias e vivências 

                                                             
22

“então, acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o 
segundo” (ALMEIDA REVISTA E ATUALIZADA, Hebreus, 10, 9). 
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reconhecidas. Também desconstroem doutrinas que excluem o outro por causa de 

sua diferença. E segundo sua doutrina, homossexuais são agentes do corpo de 

cristo. Há também a Bíblia de Estudo Inclusiva, que fornece aporte para esta 

teologia, seu esquema conta com os seguintes aspectos: contextualização, análises 

que ampliem a compreensão dos textos, uma seção que apresenta a opinião de 

estudiosos e a análise a partir de outras traduções – a partir de três eixos: 

apologética, afirmação e inclusão. 

 

3.1.1Do sujeito Surdo 

 

Em primeira análise é preciso determinar o que significa effatha, essa 

expressão é descrita em Marcos (7: 31-37) onde Jesus molha os ouvidos e a língua 

de um surdo-mudo com saliva e a pronuncia, e cujo significado é “abra-te”. Na Igreja 

Católica esta é utilizada para a introdução de novos membros. Os rituais católicos 

possuem alguma proximidade com o português sinalizado, uma vez que está na 

liturgia da missa. Na Idade Média os surdos eram vistos como marginalizados e não 

educáveis: um sujeito sem acesso à salvação, “já que, de acordo com Paulo na 

Epístola aos Romanos (10.14 – 17), a fé provém do ouvir a palavra de Cristo (Ergo 

fides ex-audito, auditur autem per verbum Christi)” (CAPOVILLA, 2000, p. 100). 

Através das transformações socioculturais foi possível enxergar a surdez por novas 

nuances.  

Nisto, inicia-se o trabalho do monge Pedro Ponce de León, um dos primeiros 

educadores de surdos de que se tem notícias. Ele era adepto do Monasticismo, que 

é uma forma de devoção cristã, pois “entendia-se que o contato com o mundano 

contaminava a alma, e o silêncio tinha a função de apagar as lembranças da vida 

pregressa, como se vê no texto da regra” (REILY, 2007, p. 312). Para Lodi (2005), 

seu trabalho influenciou os métodos de ensino para surdos e demonstrou que estes, 

ao contrário das crenças religiosas, os argumentos médicos e filosóficos, possuíam 

capacidade para o desenvolvimento de uma linguagem e aprendizagem. É preciso 

frisar, no entanto, que muito dessa educação na época era destinada a crianças e 

jovens surdos da nobreza. 

Durantes os séculos XVIII e XIX houve o desenvolvimento das grandes 

cidades, assim, a língua de sinais começa a ganhar cada vez mais espaço, 
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fortalecendo suas comunidades, e facilitando a ocupação de professores e 

profissionais surdos. 

 

Em meados do séc. XIX havia mais de cento e cinquenta escolas na Europa 
e vinte e seis nos Estados Unidos que usavam a língua gestual. A educação 
de surdos estava em seu período de ouro. Os surdos tinham acesso à 
educação por meio da sua língua materna. Na Europa e na América cada 
vez mais alunos surdos completavam a educação básica. Foram lançados 
então os cursos secundários para surdos em Hartfort, Nova Iorque e Paris. 
Os alunos surdos tiveram pela primeira vez a possibilidade de continuarem 
os seus estudos, tornando-se muito deles professores de surdos. Em 
meados do século dezanove metade dos professores nas escolas 
americanas e francesas eram surdos (hoje são uma raridade) (COELHO; 
CABRAL; GOMES, 2004, p.168). 

 

Nesse sentido, deve-se atinar que a inclusão é um movimento que deve 

envolver necessariamente toda a sociedade, por isso é importante fazer a distinção 

entre diversidade e diferença. 

Ao abordar sobre o sujeito surdo pelo olhar religioso, é inevitável não destacar 

outras deficiências e diversidades no âmbito das limitações físicas, que não se 

enquadravam na normatividade da religião cristã. Os líderes religiosos interpretavam 

a deficiência com um discurso desumanizador, e enxergavam esses sujeitos como 

pessoas endemoninhadas. Para a Igreja Católica eram sujeitos que traziam em si 

um castigo divino. Esta cultura contribuiu para a formação de uma sociedade 

contemporânea preconceituosa no que tange grupos minoritários, ou seja, o 

“imperfeito”, o deficiente, o incompleto e outros termos semelhantes. 

Há outros tantos versos os quais abordam sobre pessoas com deficiência. 

Como nestes exemplos retirados da Bíblia de Jerusalém (2002):  

 
22. E chegaram a Betsaida; trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele 
o tocasse. 
23. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e, cuspindo-
lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe:” Percebes alguma 
coisa?”  
24. E ele, começando a ver, disse: “Vejo as pessoas como se fosse árvores 
andando. 
25. Em seguida, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, 
que viu distintamente e ficou reestabelecido e podia ver tudo nitidamente e 
de longe.  
26. E mandou-o para casa, dizendo: “Não entres no povoado.”  
[...]  
25. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito 
imundo, dizendo-lhe: “Espírito mudo e surdo, eu te ordeno: deixa-o e nunca 
mais entre nele” (MARCOS, 8, 22-26/9, 25). 
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11. Respondeu-lhe Iahweh: “Quem dotou um homem de uma boca? Ou 
quem faz o mudo ou o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu, Iahweh?” 
(ÊXODO, 4, 11). 
[...]  
14. Não amaldiçoarás um mudo e não porás obstáculo diante de um cego. 
Mas temerás o teu Deus. Eu sou Iahweh.” (LEVÍTICO, 19, 14).  
[...]  
18. Naquele dia os surdos ouvirão o que se lê, e os olhos dos cegos, livres 
da escuridão e das trevas, tornarão a ver (ISAÍAS, 29, 8). 

 

Isso mostra, irrevogavelmente, que a invisibilidade do sujeito surdo era 

cultural. 

Os versos também conduzem à observação para os sujeitos, que são tratados como 

um objeto, não são reconhecidas as suas potencialidades nem sua identidade, seres 

capazes em suas diferenças e cultura. Isto, infelizmente, reflete o discurso de muitos 

líderes religiosos/igrejas que insere e veem esses sujeitos numa perspectiva de cura 

e de transformação. Essa postura fez com que muitas pessoas não somente as 

surdas, mas também as que fazem parte de quaisquer minorias se sentirem aversão 

do ambiente religioso cristão, pois os líderes aplicam esses acontecimentos a todas 

as pessoas com deficiência, como se fossem doentes ou endemoninhadas. 

O verso de João 9:1-3 complementa a premissa do Amor de Cristo, e mostra 

a importância que Ele dá às pessoas em suas multiformas, pessoas com deficiência 

ou com qualquer outra diversidade. Vejamos: 

 
1. Ao passar, ele viu um homem, cego de nascença. 
2. Seus discípulos lhe perguntaram: “Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, 
para que nascesse cego?” 
3. Jesus respondeu: “Nem ele nem seus pais pecaram, mas é para que nele 
sejam manifestadas as obras de Deus (BÍBLIA DE JERUSALÉM, João, 9, 1-
3). 
 
 

Os versos citados, assim como toda a Bíblia traz consigo a seguinte frase: 

“Texto (bíblico) sem contexto é pretexto”. Pois bem, eis outro capítulo bíblico muito 

utilizado e que mostra a pessoa surda não como sujeito Surdo, mas sim um sujeito 

com surdez. 

 
31.Saindo dos novos territórios de Tiro, seguiu em direção do mar da 
Galiléia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. 
32. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava, e rogaram que impusesse suas 
mãos sobre ele. 
33. Levantando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas 
orelhas e, com saliva, tocou-lhe a língua. 
34. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: “Effatha” que 
quer dizer: “abra-te!” 
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35. Imediatamente abriram-se lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu, 
e falava corretamente. 
36. Jesus os proibiu de contar o que acontecera; mas quanto mais proibia, 
tanto mais eles o proclamavam. 
37. Maravilhavam-se, sobremaneira, dizendo: “Ele fez tudo bem; faz tanto 
os surdos ouvirem como os surdos falarem (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 
Marcos, 7, 31-37). 
 
  
 

O discurso religioso, principalmente o construído e utilizado pelas igrejas, em 

sua maioria as cristãs fundamentalistas, observa-se o empoderamento mais uma 

vez do grupo ouvinte sobre o povo surdo. A expressão: “Deus pode te curar, Deus 

quer te curar, Deus ama seus filhos e não quer vê-los sofrendo” é muito utilizada, 

mas estaria mesmo o sujeito surdo sofrendo por não ouvir? Qual falta faz para o 

surdo não ouvir o canto do canarinho? Ele tem seus x anos de idade, trabalha, 

estuda, constituiu família, tem seus filhos, etc. Estaria mesmo este sofrendo? Ou 

será que o sofrimento é por parte daqueles que querem que o outro seja como a si 

próprios e não do jeito dele ser? 

Como citado anteriormente, Perlin (2016) diz que ser surdo é: jeito surdo de 

ser, de perceber, de sentir, de vivenciar, de comunicar, de transformar o mundo de 

modo a torna-lo habitável. Perlin é surda, é professora universitária federal, doutora 

e casada. Qual o sofrimento que ela mesma passa por não ouvir o que você 

possivelmente quer que ela ouça? Para os cristãos, o fato de pensar na 

possibilidade de Deus não curar faz com que esse Deus seja um Deus perdedor ou 

fracassado? Um Deus não-onipotente? Este que pode todas as coisas? Ou seria 

construído no subconsciente dos fiéis das igrejas fundamentalistas um sentimento 

de: “A fé sem obras é morta”? Por meio de muitos dos discursos proferidos por 

esses líderes religiosos vive-se o resultado de uma sociedade intolerante e 

preconceituosa com aquilo que pensem que precisa de uma mãozinha do divino? 

Por outro lado, háprojetos que viabilizam a inclusão do surdo no espaço 

religioso, como o Ministério com Surdos de Missões Nacionais, coordenado por 

Marília Moraes Manhães, que tem por objetivo capacitar igrejas e transmitir ao surdo 

a Palavra de Deus. O Ministério também promove congressos e disponibiliza 

materiais estratégicos para a evangelização dos surdos no Brasil. Possui Igreja em 

Libras, o curso de Formação de Líderes para o Ministério com Surdos e o curso 

bíblico para surdos para aproximá-los cada vez mais da Palavra. 
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3.1.2Relato pessoal com o Sujeito Surdo 

 

Hoje a tolerância, a compreensão e aceitação de muitos espaços religiosos, 

principalmente os cristãos se tornaram inclusivos e acessíveis às pessoas surdas e 

até mesmo pessoas com outras deficiências, mas é claro que isso nem sempre foi 

assim. Posso narrar aqui uma experiência vivida por mim, Marcelo Ranzula da Silva 

em uma Igreja Batista no interior de Rondônia. 

Ao me converter a Jesus Cristo nesta Igreja, aos 16 (dezesseis) anos, ela me 

ajudou, de certa forma, a viver minha identidade como sujeito homoafetivo, mesmo 

onde mal me entendia ou me aceitava como gay. Eu amava o mundo artístico que 

encontrei lá dentro. Comecei trabalhando com crianças no ministério infantil, criamos 

um grupo de teatro só com elas, depois participei em um grupo de dança chamado 

“consagração”, nessa época, em meados de 2000 já era possível a participação dos 

meninos no grupo de coreografia. Eu amava dançar! Assim, comecei a liderar um 

grupo de teatro chamado “Simbora” só com adultos. Sentia-me realizado liderando e 

organizando os figurinos, os roteiros, etc. No ano de 2002 começo a trabalhar com 

pessoas surdas na igreja, dando início como amigo da escola no CER – Centro 

Educacional de Rolim de Moura. Então, posteriormente, pude me dedicar de modo 

integral a esse grupo. 

Através das artes, podia viver e me realizar com todo aquele mundo. Certa 

vez uma amiga senhora da igreja disse para mim em meio aos outros colegas numa 

tarde em que organizávamos a decoração de uma eventualidade da igreja: “Nossa, 

o Ranzula é tão criativo, tão caprichoso, ele poderia ter nascido mulher”. No primeiro 

momento eu olho para a feição de todos e percebo que estão olhando diretamente 

para mim. Desde sempre sabia que era homossexual, mas não me aceitava. Eu 

tinha certa influência na igreja, era muito bem elogiado por todos, por isso 

imaginava: “Todos podem ser gays, mas eu, o Ranzula? Jamais!”. Havia em mim o 

preconceito com relação à homossexualidade mesmo não compreendendo sobre, 

era um assunto que não se discutia, no entanto, sabia que era algo ruim visto aos 

olhos da sociedade e, principalmente, da igreja. Ao trabalhar com o povo surdo, me 

identifiquei com ele por dois fatores: primeiro por ser um grupo minoritário que 

sofria/sofre preconceitos, e segundo, pelo fato da Língua de Sinais ser uma língua 

com elementos artísticos visuais, como mímica, pantomima e outros. O mundo 

artístico é muito atrativo para as pessoas homoafetivas. 
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Lembro-me de um domingo de manhã em que interpretava o culto dominical 

para as pessoas surdas que frequentavam nossa igreja. Ao término, eu estava 

eufórico e contente por ver tantas pessoas surdas nesse convívio social com 

pessoas ouvintes que começavam a demonstrar interesse pela Língua de Sinais e 

passavam a enxergar os surdos como sujeitos com potenciais. Mas, para minha 

surpresa, um senhor, líder da igreja veio até mim e me disse: 

O senhor: Irmão Marcelo, sinto em dizer mas não vai dar certo esse 

“negócio”! 

Eu: Mas que negócio? 

O senhor: Esse negócio de trabalhar com pessoas surdas em nossa igreja! 

Eu: Mas por que não? 

O senhor: Simples, porque Jesus não mexia com isso! Jesus não lidava com 

pessoas surdas-mudas desse jeito. Jesus as amava demais pra isso. Ele 

simplesmente dizia: “Pafiti e pufiti” e as pessoas surdas-mudas eram curadas, logo 

saiam pulando de alegria. 

Então por um segundo me vi ali, um novato na igreja, sem muitos 

conhecimentos bíblicos sobre o assunto, o que poderia dizer aquele senhor? Senti-

me destruído em todas as motivações construídas dia a pós dia no trabalho com os 

surdos, com o grupo de teatro, os cursos de artes plásticas com eles, etc. 

Então, depois de ficar mudo olhando para aquele senhor alto, barbudo, com 

cara de bravo, saí do silêncio e da paralisia física que fiquei, e naquele instante me 

veio uma coragem que até hoje não sei explicar: 

Eu: Então está bem irmão fulano. Já que é assim vamos fazer o seguinte. Vou 

conversar com a irmã tesoureira da igreja, vamos encomendar um bolinho, alguns 

salgados e refrigerantes, vou convidar a “surdolândia” (termo que eu usava na época 

para me referir ao que hoje conhecemos como povo surdo), são uns quinze, e 

vamos todos lá para a sala do ministério com eles, vou levar meu som portátil, minha 

coleção de CDs do ministério de louvor Diante do Trono, os quais eu amo, e o 

senhor vai conosco. Primeiro ponto da pauta, depois que estivermos todos lá, eu e 

os surdos, a mesa posta com nosso café da manhã, o senhor vai iniciar a sessão de 

cura! 

Nesse momento ele arregalou os olhos, então continuei: Sim, o senhor vai 

orar e vai curar todos, um por um, e depois que todos os surdos voltarem a ouvir nós 
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iremos confraternizar comendo, bebendo e pela primeira vez os surdos ouvirão 

música, o que o senhor acha? 

Ele ficou literalmente mudo, me olhando com aqueles olhos grandes, e não 

conseguiu falar mais nada. 

É bem assim irmão fulano – continuei dizendo - falar é muito fácil, difícil é 

fazer. Eu não sei se vou dizer aos surdos que Deus os ama do jeito que eles são 

utilizando as mãos, os pés, escrevendo em um papel ou etc., só o que eu sei é que 

quero dizer que Jesus os ama muito e que eles são especiais pra Ele (Deus) e pra 

mim assim como são. 

Em resumo, depois disso esse senhor se tornou grande parceiro em nosso 

trabalho na igreja e, posteriormente, em nossa associação de surdos, CAS – Casa 

Semear. 

Segundo Silva (2012, p.101) agentes religiosos e a construção de uma 

identidade apresenta historicamente o avanço brasileiro de igrejas cristas no 

trabalho com o povo surdo por meio da língua brasileira de sinais. 

 
Em levantamento realizado com a intenção de compreender as instituições 
integrantes do circuito relativo à surdez, identifiquei diversas denominações 
religiosas que realizam atividades de evangelização com surdos: igrejas 
protestantes históricas (Batista, Luterana, Presbiteriana, Metodista). No 
Brasil, entre todas as denominações de matriz protestante, certamente as 
congregações batistas vinculadas à Convenção Batista Brasileira destacam-
se nessa questão. 

 

Outro episódio me ocorreu quando estava em uma de tantas igrejas pelas 

quais passava ministrando o seminário intitulado: “Uma igreja inclusiva com ênfase 

em pessoas com deficiência”. Dessa vez eu estava em uma igreja na cidade de 

Cabo Frio, situada na região dos lagos no Estado do Rio de Janeiro. 

Também era uma manhã de domingo, e estava tudo pronto para mais uma 

ministração. Recordo-me que ao subir no púlpito da igreja, percebi a face de um 

rapaz, que aparentava ter uns 35 anos, ele me olhava de modo muito sério, 

aparentava não estar satisfeito com minha presença ali, por um instante me senti um 

intruso naquele lugar. Ao iniciar minha fala, com poucos minutos depois, esse jovem 

se levanta furioso e vai embora. Pois bem, eu não sabia ao certo o que estava 

acontecendo e apenas depois de alguns dias, fiquei sabendo que esse jovem era 

membro daquela igreja local, que ele não se conformava também com essa 

proposta de incluir pessoas com deficiência na igreja. Até hoje não sei ao certo o 
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que conversaram em detalhes, mas pelo próprio pastor fiquei sabendo que ele era 

muito fundamentalista e também acreditava que Deus queria curar as pessoas 

surdas ou com qualquer outra diversidade que não se enquadrava com os demais 

membros da igreja. 

 

3.1.3Do sujeito homossexual 

 

A homossexualidade sempre foi condenada pela religião, frases como “Deus 

ama o homossexual, mas não sua prática” só complica ainda mais o processo de 

autoaceitação. O Cristianismo detém uma influência bastante abrangente dentro da 

nossa sociedade, facilitando, desta forma, a proliferação de preconceitos e 

estereótipos, sobretudo, para com os homossexuais. Ainda, a dificuldade de 

aceitação, tanto dos pais quanto dos filhos, gera uma guerra interior, fazendo-as 

pensar que foram destinadas ao inferno, por isso a fuga de muitos das igrejas que 

os condenam. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 10 de 

dezembro de 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas diz: 

 

Artigo 1°: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com 
os outros em espírito de fraternidade. 
Artigo 2°: Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as 
liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, 
nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião 
política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou 
de qualquer outra situação. 
Artigo 7°: Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igual 
proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer 
discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 
incitamento a tal discriminação. 

 

Liberdade e igualdade se destacam nestes artigos, e não é por coincidência, 

pois a comunhão e a fraternidade só florescem através dessas duas sementes. Isto 

nos faz adentrar num ponto importante: qual é o limite da liberdade de expressão 

religiosa? E é para fora desse limite que habitam os preconceitos que ferem a 

dignidade do ser humano. 

O discurso construído pelas igrejas fundamentalistas é constituído por más 

interpretações bíblicas ao citar passagens específicas sobre a pessoa surda e outras 

pessoas com diversas deficiências ou diferenças. Discursos que contribuem para a 

autonegação dessas pessoas sem sua essência, assim como são, mas as quais 
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logo passam a acreditar nesses líderes religiosos, pois podem refletir na seguinte 

questão: Esses líderes religiosos são pessoas estudadas, são quem “dominam” a 

bíblia e conhece bem o Criador de todas as coisas e quais coisas “Ele aceita e quais 

ele abomina”. 

Para Dubar (2006), em seu livro “A Crise das Identidades”, no capítulo sobre 

Religião, política e crise das identidades simbólicas, ele usa a expressão 

“desinstitucionalização” para se referir ao processo do sujeito regido por uma crença, 

agora poder pensar a partir de outros saberes, outras fontes. Ele ainda utiliza a 

mesma expressão para se referir ao desprendimento no pensar ainda dos âmbitos 

educacionais, empresariais, familiar etc. Isso significa que o sujeito hora 

institucionalizado em seu refletir, pode-se desinstitucionalizar em busca de novos 

saberes. 

Para o autor, a formação da identidade do sujeito se dá a partir dos discursos 

apresentados em uma sociedade e faz menção à fala de Deleuze e Parnet:  

 

Nós somos desertos, mas povoados de tribos, de faunas e de flores. 
Passamos nosso tempo a organizar essas tribos, a dispô-las de outro modo, 
a eliminar algumas, a fazer prosperar outras. E todos esses povos, todas 
essas multidões, não impedem o deserto, que é nossa própria a-cena, ao 
contrário, eles habitam, passam por ele, sobre ele (1996, p.18). 

 

Contar a vida é um molde, há leis que a guiam, acontecimentos que regem 

sua cronologia, formando uma estrutura sólida de lembranças, o que significa dizer 

que tudo o que acontece pode ser avaliado (DELEUZE E PARNET, 1996). 

O livro “Mãe sempre sabe?” de Modesto (2008) apresenta relatos de pais, 

avós e outros membros de famílias que possuem filhos homossexuais, inclusive 

seus próprios filhos narrando por meio de entrevistas o processo de aceitação dos 

pais e da autoaceitação de seus filhos homossexuais. Mães e pais evangélicos, 

católicos, judeus, budistas, espíritas, e ainda pais que não praticam nenhuma 

religião. Destaca em seu livro que as religiões tradicionais, de modo geral, 

condenam a homossexualidade, e possui um discurso de aceitação às pessoas 

gays, aceitam o afeto, mas condenam aceitação dos filhos gays. Pelo fato da religião 

estar internalizada no sujeito, ela contribui na maneira de pensar e, logo, de agir, no 

que se acredita e no que se quer, ou pelo menos no que se tenta não ser. 

Em 1997, ela começou sua pesquisa sobre "diversidade de orientação sexual" 

e formou um pequeno grupo de mães de homossexuais, também para que 
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elastivessem o que ela não teve. Até 1999, o grupo não passava de quatro mães, 

que se encontravam em sua casa (MODESTO, 2008). 

Em 1999, o grupo virtual foi fundado e o GPH começou a crescer, 

principalmente porque Edith criou coragem para divulgar sua existência na mídia. A 

partir de julho de 2005, o grupo contou com o apoio psicológico voluntário do 

psicólogo Klecius Borges, o único especialista em terapia afirmativa no Brasil, seu 

site: http://www.gph.org.br/fundadora.asp. 

Para Borges, a religião é importante do ponto de vista do desenvolvimento da 

personalidade, no caso dos jovens, e na busca de equilíbrio, no caso das pessoas 

mais velhas. Nesse sentido, a religião deveria ser um caminho de busca de amor, 

solidariedade e compreensão para os homossexuais e também para as suas 

famílias. (MODESTO, 2008). 

Modesto (2011, p.97) documenta as falas de pessoas homossexuais e sua 

relação com a religião, através do questionamento sobre a crença em Deus. 

Eis algumas respostas: 

 

Ricardo– “Eu acredito em Deus. Não vou à igreja, mas penso muito... Passo 
em frente a igrejas, faço o sinal-da-cruz, rezo as minhas orações...” 
Celso– “Tenho certeza que Deus existe, ou esta entidade, pois ele 
conspirou para me dar minha filha, que é minha maior prova de existência 
de Deus. Durante muitos anos fiquei sem igreja, flertei com o budismo, a 
meditação, e cheguei mesmo a ir a duas igrejas voltada para a comunidade 
homossexual. No ano passado, comecei a ouvir notícias de igrejas que 
tinha padres assumidamente homossexuais e alguns deles estavam sendo 
indicados para serem bispos, e também que estavam fazendo casamentos 
no Canadá... Eram da igreja Anglicana, acabei me interessando e, através 
de um site, conversei com um reverendo de [cidade], que também tinha 
dado uma entrevista no Mix Brasil. Ele me indicou uma paróquia e tenho 
frequentado esse lugar.” 

 

Há uma em questão bastante interessante, que nos leva a refletir sobre como 

Deus também é feito de diversidade. Modesto (2011, pg.98) pergunta se há uma 

parte gay em Deus, e uma das respostas é: “Beto – Sem dúvida, como há uma parte 

mulher, como há uma parte negra, como há uma parte oriental, como: Na verdade é 

uma reflexão das multifaces de Deus.” 

Quando um homem se deitar com outro homem? Se deitar com qual 

finalidade? Sim, essa expressão “se deitar” tem exatamente o significado manter 

relação sexual. 
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Os versículos nos permitem observar e analisar vivências homoafetiva são 

narradas, não diz respeito às relações homoafetivas, mas práticas de idolatrias ou 

relações de prostituição sexual.  

Uma outra passagem bíblica que deixa claro esses comportamentos sexuais 

pagãos está em Deuteronômio (23:17): “Não haverá prostituta dentre as filhas de 

Israel; nem haverá SODOMITA dentre os filhos de Israel”. E também neste versículo 

de Deuteronômio (IMPRENSA BÍBLICA, 23, 17): “Não haverá dentre as filhas de 

Israel quem se prostitua no serviço do templo, nem dentre os filhos de Israel haverá 

quem o faça”. Onde está o sodomita? “Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá 

tornar-se prostituto cultual." (NOVA VERSÃO INTERNACIONAL, Deuteronômio 

23,17) Novamente surge a pergunta: onde está o sodomita? 

Posso aqui afirmar categoricamente que a Bíblia não fala a respeito da 

homossexualidade, ou seja, sobre a orientação sexual homoafetiva, mas sim do 

comportamento homossexual idólatra, a relação de homens, mulheres e crianças em 

práticas sexuais dentro de rituais pagãos com suas devidas finalidades. Então, 

biblicamente, abominação é dois homens se deitarem, duas mulheres se deitarem, 

um homem e uma mulher se deitarem, um grupo de pessoas de deitarem, uma 

família toda se deitar, pessoas com animais se deitarem para fazerem sexo em 

adoração a um deus pagão! Isso sim é abominação. 

Podemos aqui citar essas práticas analisando vestígios não só bíblicos como 

ainda por outras fontes históricas. Um exemplo de práticas sexuais com finalidade 

religiosas e ainda com outras demandas culturais de alguns povos eram os 

bacanais23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 Rituais religiosos em homenagem a Baco, deus do vinho. 
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Figura 8 - William Adolphe Bouguereau (1825-1905) – The Youth of Bacchus (1884) 

 

 

Figura 9 - Esculturas eróticas no Templo do Sol, no vilarejo histórico de Konarak, província de Orissa, na Índia 

Fonte: iStockphoto/Getty Images. 
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Depois da escravatura, atina-se para a terceira maior mentira da igreja 

fundamentalista, que é o “discurso bíblico” contra a comunidade LGBT. Ao analisar 

fatores dentro de uma história linear, nota-se o discurso de ódio para com as 

pessoas deficientes, negras e, posteriormente, às pessoas LGBT. 

Um dos versos mais utilizados contra a comunidade LGBT se encontra em 

1Coríntios 6:9-10, Bíblia de Jerusalém. As duas expressões extraídas do texto 

original, no grego: 

 

9.Então não sabeis que os injustos não herdarão o Reino de Deus? Não vos 
iludais. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os 
depravados, nem as pessoas de costumes infames 
10. nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos 
herdarão o Reino de Deus. 

 

Agora a Versão Almeida Revisada Imprensa Bíblica, 1 Coríntios 6:10: “Não 

erreis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, 

nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os 

maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus”.  

Compare com a Nova Versão Internacional (1 Coríntios, 6,9-10): 

 
9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o Reino de Deus? Não 
se deixem enganar: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem 
homossexuais passivos ou ativos,  
10. nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem 
trapaceiros herdarão o Reino de Deus. 

 

Nem os passivos nem os ativos? Quantos sentidos diferentes nesse processo 

de tradução de uma versão para outra! Será que quando descobrirem o sentido da 

palavra versátil vão acrescentar no verso? 

É de extrema relevância destacar a Nova Versão Bíblica pela Sociedade 

Bíblica Brasileira, a Bíblia de Estudos - Teologia Inclusiva, comentada pelo Pastor 

Alexandre Feitosa, pastor e líder da igreja inclusiva Comunidade Athos em Brasília – 

DF/Brasil. 

 
Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos 
enganeis: nem fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem prostitutos, 
nem homens que se prostituem com eles, nem ladrões, nem avarentos, 
nem beberrões, nem maldizentes, nem fraudadores herdarão o reino de 
Deus”. (BÍBLIA DE ESTUDOS/TEOLOGIA INCLUSIVA, 1 Coríntios, 6, 9-10) 
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Quero ainda aqui ressaltar os trabalhos das igrejas inclusivas, que têm 

incluído e amado toda a comunidade LGBT.Mediante a tantas interpretações 

bíblicas, é mesmo espantoso deparar-se com versões tendenciosas, que carregam 

em si a força de expansão do ódio e intolerância ao diferente.  

 

3.1.4Relato pessoal como Sujeito Homossexual 

 

Depois de namorar duas meninas da Igreja Batista já citada, sempre com o 

intuito de agradar os outros e jamais agradar os meus próprios sentimentos, fiquei 

noivo de uma moça também dessa igreja durante 1 (um) ano, e logo depois terminei 

o noivado. Não poderia casar-me com ela sabendo que não iria fazê-la feliz. Durante 

todo o tempo que vivi na igreja me apaixonava por amigos, e sempre me afastava 

deles dando alguma desculpa para tentar distrair meus sentimentos, chorava 

escondido e sempre pedia para Deus tirar esse sentimento de mim. Após 2 (dois) 

anos do rompimento, decidi ir para o Rio de Janeiro – RJ e para São Paulo – SP 

conhecer algumas igrejas intituladas “inclusivas” com ênfase em pessoas LGBT. Eu 

precisava deste tempo, era uma briga de autoaceitação e com Deus. Poderia narrar 

aqui diversos outros episódios os quais vivenciei, mas não daria tempo para 

explaná-los.  

Ao relacionar os dois grupos, o povo surdo e o povo homoafetivo, encontrei 

depois de um tempo relações entre ambos, desde a estranheza, passando pela 

autoaceitação e indo possivelmente até a militância de seu povo e comunidade, me 

lembro dos primeiros telefonemas e e-mails que trocamos com a professora Doutora 

Edith Modesto quando eu estava muito mal e precisava entender sobre mim mesmo. 

Após alguns meses, me vi dentro de um coletivo em São Paulo - SP indo para um 

encontro tão esperado e desejado. Depois de uma longa conversa com esta 

professora, um café servido com bolo, dedicatórias nos livros, que gentileza, que 

amor, que recepção adorável ela me fez! Hoje, após ter "saído do armário", do luto à 

luta, Modesto é a referência principal da minha pesquisa de mestrado. "O Amor" dela 

me contagiou ao me ajudar em meu processo de autoaceitação, ao fato de amar-me 

como sou, como nasci, como Deus permitiu por algum propósito. Sim, o seu Amor 

me contagiou e hoje minha pesquisa de mestrado também tem o objetivo de ajudar 

a outros a aprenderem a Amar também. 
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Eu me percebi, me equiparei e notei grandes semelhanças entre esses dois 

sujeitos, o sujeito surdo e o sujeito gay. Tenho TODOS os livros desta temática 

escritos por esta grande mulher e hoje, além de militar por todas as minorias, dou 

ênfase a esses dois povos, o povo Surdo e o povo LGBT. 

Ainda, podemos esclarecer o conceito de orientação sexual vs 

comportamento sexual parafraseando versos bíblicos, assim dando ênfase e 

seguindo esse contexto.  

Ao tratar sobre orientação vs. comportamento sexual, tem-se um grande referencial 

bíblico quando Jesus destaca a seguinte fala em Mateus (19, 5-6 e 11-1): “E que 

disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão 

uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto o que 

Deus uniu, o homem não deve separar.” 

Aqui Jesus Cristo fala sobre orientação heterossexual, ou seja, a relação 

sexual e afetiva por pessoas do sexo oposto, no caso, o sexo masculino e o sexo 

feminino. Mas Jesus ainda relata o fato de que nem todos poderão viver esse 

aspecto social majoritário, ou seja, a relação heterossexual. 

 

11. Ele acrescentou: “Nem todos são capazes de compreender essa 
palavra, mas só aqueles a quem é concedido.  
12. Com efeito há eunucos que nasceram assim, do ventre materno. E há 
eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se 
fizeram eunucos pelo Reino dos Céus. Quem tiver capacidade de 
compreender, compreenda! (BÍBLIA DE JERUSALÉM, Mateus, 19, 11-12). 

 

Para alguns teólogos esses versos, 11 e 12 fazem menção às pessoas que 

não iriam por algum motivo seguir os padrões sociais da época, neste caso, se 

casar, pelo menos não deste modo convencional. O verso 11 de Mateus 19, ainda 

para outros teólogos a fala de Jesus sobre os eunucos do sol diz respeito ao povo 

homoafetivo, esses sujeitos que são eunucos desde que viram a luz do sol, esses 

sujeitos homens que não se casariam com mulheres e seguiriam o padrão 

sociocultural. Sendo assim, pode-se destacar essa esses dois versos, 11 e 12 de 

Mateus 19 citações que se remetem aos sujeitos os quais não seguiriam os padrões 

heteronormativos da época, ou seja, a relação sexual e afetiva entre pessoas do 

sexo oposto.  

Eis exemplos de relações afetivas heterossexuais e homossexuais 

(orientação / relacionamento afetivo heterossexual): 



55 
 

Em João 2:1-2 (Bíblia de Jerusalém) temos o exemplo do milagre da 

transformação de água em vinho por Jesus. Nesta passagem acontece a celebração 

de bodas de casamento de uma relação heterossexual, ou seja, entre pessoas do 

sexo oposto. Segue: “1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná de Galiléia, 

e a mãe de Jesus estava lá. 2. Jesus foi convidado para o casamento, e seus 

discípulos também.” 

Ao se tratar de comportamento heterossexual, pode-se citar a passagem de 

Gênesis 19, versos 31-36 ao mostrar o ato das duas filhas de Ló ao embriagar o pai 

e manter relação sexual com ele para que a descendência de Ló não se acabasse, 

já que a esposa de Ló havia morrido, virado uma estátua de sal na fuga deles de 

Sodoma.  

Segue o texto: 
 
31. A mais velha disse à mais nova: “Nosso pai é idoso e não há homem na 
terra que venha unir-se a nós, segundo o costume de todo o mundo. 
32. Vem, façamos nosso pai beber vinho e deitemo-nos com ele; assim 
suscitaremos uma descendência de nosso pai. 
33.Elas fizeram seu pai beber vinho, naquela noite, e a mais velha veio 
deitar-se junto de seu pai, que não percebeu nem quando se deitou nem 
quando se levantou. 
34. No dia seguinte a mais velha disse à mais nova: “Na noite passada eu 
dormi com meu pai; façamo-lo beber vinho também nesta noite e vai deitar-
te com ele; assim suscitaremos uma descendência de nosso pai.” 
35. Elas fizeram seu pai beber vinho também naquela noite, e a menor 
deitou-se junto dele, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem 
quando se levantou. 
36. As duas filhas de Ló ficaram grávidas de seu pai (BÍBLIA DE 
JERUSALÉM, Gênesis, 19, 31-36). 
 

Nessa passagem nota-se apenas uma relação comportamental 

heterossexual, isso se deu pelo fato cultural da época onde a descendência era algo 

importante mais do que nos dias de hoje. As filhas de Ló tinham alguma atração 

física e afetiva pelo pai Ló? Percebe-se que não, e sim apenas uma relação sexual, 

um comportamento sexual heteronormativo da época. 

Eis outro exemplo de comportamento heterossexual, que revela um fato 

abusivo, ato de humilhar o outro também como um fator cultural. Segue o verso 

específico ao tratar do abuso/do comportamento heterossexual abusivo. 

“Não quiseram ouvi-lo. Então o homem tomou sua concubina e a levou para fora. 

Eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até de manhã, e, ao raiar da 

aurora, deixaram-na.” (JUÍZES 19:25) Todo o relato acontece no livro bíblico de 

Juízes 19, dos versos 20 ao 28. 



56 
 

Com relação aos comportamentos homoafetivos, há várias passagens 

bíblicas, que em sua maioria relata a relação sexual e ainda possivelmente com 

animais entre pessoas do mesmo sexo como práticas idólatras. Alguns destes 

relatos podem ser encontrados em 1 Coríntios 6:9-11, Levítico 18:22-24, Efésios 

5:23-33, Romanos 1:1 ao 32 como outros. Vejamos o verso 27 de Romanos 1: 

“Igualmente os homens, deixando a relação natural coma mulher, arderam em 

desejo uns para com os outros, praticando torpezas homens com homens e 

recebendo em si mesmos a paga de sua aberração.” 

Possivelmente todos os versos que tratam de relação sexual entre pessoas 

do mesmo sexo não diz respeito ao relacionamento homoafetivo e sim às práticas 

idólatras entre pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto. Isso acontecia na ação 

dos prostitutos desses templos ou ainda aos fiéis dessas religiões pagãs. Como 

base dessas práticas idólatras pagãs podemos citar aqui o verso bíblico onde o 

apóstolo Paulo menciona, Deuteronômio 23:17. Vejamos: “Nenhum filho de Israel, 

homem ou mulher, poderá entregar seu corpo à prostituição nos templos pagãos!” 

(KING JAMES ATUALIZADA, Deuteronômio, 23,17) / “Nenhum israelita, homem ou 

mulher, poderá tornar-se prostituto cultual.” (NVI - NOVA VERSÃO 

INTERNACIONAL, Deuteronômio, 23, 17) 

As relações entre pessoas do mesmo sexo narradas na Bíblia não define a 

identidade do sujeito homoafetivo, ou seja, em uma relação a dois, uma relação de 

respeito, uma relação de amor de companheirismo, etc. 

Biblicamente, não é possível encontrar versos diretamente sobre a relação 

homoafetiva, talvez em sua maioria relações comportamentais sexuais, como visto 

anteriormente, com intuito sexual ou outros baseados em fatores culturais de cada 

localidade. Mas existe uma passagem bíblica um pouco intrigante ao narrar a 

história da cura do “filho” do centurião romano. Essa passagem é narrada em 

Mateus(8.5-13), Lucas 7.6 e também João 4.46.Possivelmente essa relação se 

baseia no fator cultural da relação entre os soldados romanos na relação com os 

meninos, no que diz respeito ao ensino das artes romanas de guerra. Pode-se ler 

mais sobre essa passagem como de a de outras relacionadas a esse tema no blog 

do Pastor Teólogo Alexandre Feitosa. 

Ao se tratar sobre a heterossexualidade e a homossexualidade, a professora 

Dra. Edith Modesto nos relata que ambas não são opção. Ninguém escolhe ser gay 

ou ser hétero. Isso diz respeito a orientação sexual. A opção sexual, também se 
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percebe mediante à referência, fala que ninguém deixa de ser heterossexual ou 

homossexual. No entanto, a opção sexual no que diz respeito ao comportamento 

sexual, o heterossexual pode optar em ter um comportamento homossexual ao se 

envolver sexualmente com alguém do mesmo sexo, do mesmo modo como o sujeito 

homossexual ter um comportamento sexual com alguém do sexo oposto, isso pode 

acontecer apenas com um contato sexual breve ou até mesmo uma relação 

duradoura em sexo casual, ou até mesmo em algo mais consolidado, morando 

juntos ou se casando.  

Modesto (2008, p.56) explica que: 

 

A orientação sexual é um dos componentes da sexualidade humana. Essa 
orientação do desejo não é uma escolha e não é aprendida. A pessoa se 
percebe heterossexual, homossexual ou bissexual. Mas essa não é uma 
divisão matemática e estável. De acordo com o Dr. Klecius Borges, há um 
gradiente de pulsão para este ou aquele sexo em todos os seres humanos. 
Dizemos que alguém é homossexual quando há uma predominância do 
desejo por alguém do mesmo sexo que ele.  
 
 

Isso é fato, ou seja, esse contato se designa comportamento sexual. Não quer 

dizer que se você é gay e ter relação sexual com alguém do sexo oposto te fará um 

sujeito heterossexual, isso jamais, a sexualidade é imutável, apenas o 

comportamento sim, mediante à opção, às escolhas. Não podemos deixar de 

registrar aqui esse fato da opção/escolha sexual baseado em uma sociedade 

majoritariamente heterossexual, isto é, é mais possível as pessoas homossexuais 

escolherem viver um comportamento heterossexual com a finalidade de agradar a 

sociedade, o que seria menos provável um sujeito heterossexual escolher ter um 

comportamento homossexual, não que não possa acontecer, mas é menos provável. 

Isso devido ainda sermos uma sociedade preconceituosa e machista.  

Na figura abaixo é possível perceber vários outros arranjos conjugais sexuais. 

Alguns destes são apenas relações sexuais, outros sexuais e afetivos, outros só 

afetivos, outros com a opção, e sem mesmo poder optar, algo que era obrigado. 

Tudo isso é claro por fatores legais e culturais da época. 

Segue: 
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                        Figura 10 – Casamento segundo a Bíblia 
Fonte: http://papodeprimata.com.br/casamento-segundo-a-biblia/ 

 

 
 

 

3.2 Espaço Familiar 

 
3.2.1 Do sujeito surdo 

 

Ao nascer, a criança surda passa pelo conflito das expectativas dos pais, por 

causa do desejo de que o filho seja ouvinte. Segundo Sacks (1998) para que o 

processo de socialização da criança surda seja efetivada se faz necessário que a 

família reconheça sua especificidade, isso implica em estar informado, para que a 

reação diante dessa tabela não viabilize alguma rejeição.  
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A figura a seguir mostra como muitos surdos se enxergam quando a família 

os trata como pessoas incapazes e sem potenciais, o tabela foi pintado pela artista 

plástica Susan Dupor24, também surda: 

 

 

Figura 11 – Family Dog 

Fonte: Family Dog, Dupor (http://deafcuture.blogspot.com.br/2015/07/7.html) 

 

Knobel (1992) diz que a interação da família com os filhos ajuda a formar a 

personalidade e a construir a maturidade, por isso sua importância. A descoberta da 

surdez pode ser traumática, e no primeiro momento levar a uma espécie de 

negação, o que pode prejudicar ainda mais o desenvolvimento da criança25. 

A forma como o surdo se enxergará dependerá também das interações e 

estímulos que ele receberá da família e do meio, porque é através destes, 

intermediada pela linguagem - que a cultura é passada de geração em geração. 

(STELLING, 1999). Isso supõe em algum nível que a convivência familiar é um dos 

passos primordiais para o desenvolvimento da figura que o surdo faz de si. 

                                                             
 
25 Quadro 1, 2 e 3, pág. 69/70 
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Muitas mudanças são originadas a partir dessa nova perspectiva, como: a 

quebra de preconceitos, busca pela compreensão do mundo surdo, a 

descentralização da surdez, como informa Laborit (1994, p.90): 

 
Não compreendem que os Surdos não têm vontade de ouvir querem que 
sejam semelhantes a eles com os mesmos desejos, logo, com as mesmas 
frustrações. Querem preencher uma carência que não temos. Escutar...Não 
podemos ter vontade de coisas que desconhecemos. 

 

A surdez, por ser pouco compreendida por alguns ouvintes, faz com que 

muitas dificuldades surjam no desenvolvimento educacional, social e emocional do 

sujeito surdo. Quadros (2000) explica que a sociedade ainda não consegue enxergar 

a pessoa com surdez como alguém produtivo. A família precisa estar preparada, 

pois é uma fase crítica, isto é, a exigência de adaptações. Castro (1999) salienta que 

os pais precisam participar efetivamente, pois é desta forma que o sujeito surdo 

compreenderá suas próprias diferenças.  Este é o seu espelho. 

Oliveira et al. (2004) explica que as primeiras experiências com a descoberta 

da deficiência causam muitas situações traumáticas. O que significa dizer que a 

família, antes com planos já acertados – tem de reordená-los para se adaptarem à 

surdez do filho. 

A família do surdo passa por três fases no que tange à descoberta: na 

primeira fase surgem as suspeitas quando o filho não reage aos sons; na segunda 

fase há um primeiro choque, e se iniciam os questionamentos “Por que o meu filho 

não fala?”, “Surdez tem cura?”, e é vista sob uma ótica patológica. Então surge a 

culpa emocional causada pela ansiedade de ter um filho com deficiência. Nesta 

segunda fase, os cuidados são excessivos e, por sua vez, prejudiciais porque 

subestima a capacidade da criança, o que a torna cada vez mais insegura com 

relação a si mesma (STROBEL, 2008). 

Em muitos casos a depressão está presente, porque todo casal espera um 

filho “perfeito” segundo consta a sociedade, mas quando percebem a deficiência, o 

sentimento de luto é inevitável, e se perguntam a razão de aquilo estar acontecendo 

com eles, gerando um sentimento de impotência. Todos se tornam vulneráveis, 

muitas informações surgem de uma só vez. Muitos fingem que a situação não existe 

para que o peso seja mais brando, ou valorizam excessivamente a oralização e 

negam a Língua de Sinais. A terceira fase surge do amadurecimento dos pais diante 

da surdez, assim inicia-se então a ressignificação do filho surdo, ou seja, a 
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reconstrução dos laços com o filho. Após religar esses laços, os pais começam a 

buscar a comunidade surda não mais no sentido clínico, mas pelo viés social. 

Finalmente então, a aceitação se adentra e o aprendizado da LIBRAS começa a 

soar como caminho para a melhor comunicação do filho, e a surdez passa a ser 

apenas mais um aspecto na vida da família, que agora admitem a deficiência. 

Muitas mudanças são originadas a partir dessa nova perspectiva, como: a 

quebra de preconceitos, busca pela compreensão do mundo surdo, a 

descentralização da surdez. 

 

3.2.2 Do sujeito homossexual 

 

Ao falar sobre o processo de autoaceitação do sujeito gay é muito importante 

ressaltar aqui o processo que, em muitas vezes também pode ser doloroso para os 

pais. 

Tendo uma perspectiva dos pais em relação aos filhos homoafetivos, no livro 

“Mãe Sempre Sabe?” a professora doutora Edith Modesto afirma que não é verdade 

que mãe sempre sabe se o filho (a) é gay, pelo menos em sua maioria não. Em 

relação a esse processo que pode na maioria das vezes por parte da família, ela 

destaca que esse processo de luta e sofrimento é enfrentado pelo filho(a). O filho é o 

primeiro a lutar, porque precisa se aceitar dentro de si, a luta da família é 

secundária.  

Em sua obra, Modesto (2008, p.69-70) apresenta algumas entrevistas feitas 

com pais e mães de homossexuais. Vejamos algumas entrevistas. 

 

Descoberta por parte da família – filho(a) surdo(a) vs filho(a) gay: 

 

Mãe: “Eu não sabia e nunca percebi nada. Ele era como os outros garotos, 
era como os irmãos.” 
Pai: “Ele nunca demonstrou... Nunca imaginei uma coisa dessas... Que 
história é essa de dizer que já sabíamos?” 
Mãe: “No outro dia eu ouvi na televisão que ‘mãe sempre sabe’. Que 
despropósito! Perguntaram pras mães? Isso também é preconceito, sabia? 
É uma injustiça. Eu nunca imaginei uma coisa dessas... Eu não esperava 
isso. Ele tem de mudar esse pensamento... Eu estou definhando, vou 
acabar morrendo.” 

 

Há pais e mães que não percebem, mesmo tendo todas as evidências. 

Por exemplo: 
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Mãe: “Eu sentia algo no ar, mas não identificava o que poderia ser. Ele não 
conseguiu me falar e começou a deixar pistas no computador. Conversas 
gravadas no bate-papo do MSN. Um dia resolvi ler um daqueles diálogos. 
Achei que era uma pegadinha pra me assustar. Era uma paquera virtual. O 
outro rapaz se chama Cid e eu pensei que fosse uma jogada de alguma 
Cida... Tamanha era a venda que eu carregava nos olhos.” 
Mãe 2: “Meu filho me contou como foi difícil até aquele momento em que me 
disse... Depois eu percebi que ele me deu muitas dicas, mas na minha 
cegueira emocional e me negava a enxergar.” 

 

Muitas mães e pais descobrem por acaso que seus filhos são homossexuais. 

Por exemplo: 

Pai: “Eu vi uma foto esquecida e fiquei apavorado! Entrei nas últimas 
mensagens que ele tinha trocado e tinha esquecido de apagar... Chamei a 
mãe dele. Eu não tenho vergonha de dizer, choramos juntos na frente do 
computador.” 

 

Ela ainda argumenta que há fases no processo que vai da descoberta até a 

autoaceitação, a deixar claro que estas não são fixas, o que significa dizer que o 

sujeito homossexual necessariamente irá passar por algumas, mas nem sempre 

todas, e nem nessa mesma ordem. 

 

a) Fase da descoberta: Tristeza, Frustração, Desespero, Culpa – Culpar a si 

próprio(a), Culpa – Culpar outras pessoas, Confusão, Desconfiança, Medo 

irracional, angústia, Vergonha, Solidão, desamparo, Raiva, Desilusão, 

desânimo, depressão, sentir-se traído(a). 

 

b) Fase da perda: Perda, luto, Estranhamento, Rejeição, Nojo, Problemas com a 

própria sexualidade, Fuga. 

 

c) Fase da negação: Fazer de conta que aquilo não existe, questionar a 

necessidade da revelação, minimizar a importância do fato, culpar influências 

de outros, exigir uma compensação, dizer que aceita, sem participar, não 

aceitar namorado(a). 

 
d) Fase das atitudes de defesa: Trocas simbólicas, barganhas, recurso a 

médicos, recurso a psicólogos e psicanalistas. Achar que o(a) filho(a) é 

bissexual, mandar os filhos morarem em outro estado ou países, Consolo 
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pelo filho não ser efeminado, ou a filha, masculinizada, aprender o que é 

homossexualidade, esconder-se atrás da homofobia social. 

 
e) Fase da conformação: Religião, Medo de perder o(a) filho(a), Arrependimento 

pelo que fizeram ou disseram, Questionar o fato de o filho assumir-se 

publicamente, Ainda tratar o filho gay de modo diferente, Preocupação com 

os parentes, Constrangimento com os(as) namorados(as), Crenças de que os 

gays são promíscuos, Preocupação com as DSTS – Doenças sexualmente 

transmissíveis, Dificuldade para ver o relacionamento como compromisso, 

Preocupação quando o relacionamento termina, Medo ou vergonha de que os 

amigos saibam do fato, Tristeza ao ver filhos(as) dos amigos namorando ou 

casados (as), Orgulho do(a) filho(a), com restrições, inconformação que vai e 

volta. 

 
f) Fase da aceitação: Fim do questionamento a Deus ou ao destino, Orgulho 

do(a) filho(a) sem restrições, Relacionamentos aberto com o(a) filho(a), Não 

esconder de ninguém a homossexualidade do(a) filho(a), Intolerância às 

piadas e “palavrões”, Amizade com gays e lésbicas, Tristeza pelo período em 

que não puderam ajudar seus filhos, Facilidade quando o(a) filho(a) 

estabelece um relacionamento estável, Tristeza quando o relacionamento 

do(a) filho(a) termina, Felicidade maior do que na fase anterior, Família mais 

unida. 

 

 

3.3 Espaço Educacional 

 

3.3.1 Do sujeito Surdo 

 

Segundo Vygotsky (2001), a linguagem é responsável pela atividade psíquica 

humana, bem como os processos cognitivos, que possibilita a construção do 

conhecimento. É por meio dele que o sujeito se constrói. Diante disso, pode-se ter a 

percepção que as dificuldades causadas pelas questões de linguagem na escola, 

ante a criança surda, causam a defasagem em seu desenvolvimento. E para que se 

consiga a adequação do conhecimento é necessário a utilização da educação 
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bilíngue, que faz tornar a língua de sinais obrigatória para os educadores. A 

socialização do surdo só se concretizará através da língua. O principal objetivo da 

educação bilíngue é justamente incorporar essa língua ao cotidiano escolar, haja 

vista que é só através dela que se minimizará ou até extinguirá o preconceito sofrido 

pelo aluno surdo no ambiente escolar. Ainda, o atraso na linguagem traz 

consequências excruciantes para este aluno no âmbito social, emocional e cognitivo. 

Foi assegurada através da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948 a educação como direito de todos e, solidificada na Conferência Mundial de 

“Educação para Todos” em 1990 e na Declaração de Salamanca em 1994. A 

educação inclusiva é muito presente nas políticas do país, mesmo assim, na prática 

a realidade se estende com muitas contraditoriedades, pois ainda é necessária a 

reestruturação da escola em todas as suas nuances.  

A Declaração de Salamanca se constitui basicamente de diretrizes que visam 

a reforma de sistemas e políticas educacionais. Para compreender a proposta de 

inclusão do sujeito surdo no contexto escolar é preciso antes entender os problemas 

de representação. Ela afirma que: 

 
Deve ser levada em consideração, por exemplo, a importância da 
linguagem dos sinais como meio de comunicação como meio de 
comunicação para os surdos e ser assegurado a todos os surdos acesso ao 
ensino da língua de sinais do seu país (BRASIL, 1994, p.31). 
 
 

A Constituição Federal, na LDB (9394/96) e no ECA (8069/90) a educação 

inclusiva se baseia na concepção de direitos humanos, que traz a ideia de igualdade 

e inclusão nas escolas. Mesmo tendo uma base construída na Lei, os surdos ainda 

têm muitas dificuldades no que tange à inclusão, pois são colocados dentro de sala 

de aula sem o suporte do professor, que não possui métodos, não sabe a LIBRAS, 

assim o surdo é transformado apenas numa peça para o cumprimento da lei. 

Eis uma entrevista dada por Nelson Pimenta, ator e monitor das aulas de 

teatro do INES: 
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Figura 12 – Entrevista com Nelson Pimenta parte 1 

Fonte: http://ines.gov.br/ 
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Figura 13 – Entrevista com Nelson Pimenta parte 2 

Fonte: http://ines.gov.br/ 

 

 A escola é sempre alvo de estudos e projetos educativos/políticos e sociais 

que visam o engajamento e inclusão de grupos e minorias26. A pluralidade cultural é 

uma realidade, por essa razão todos os discursos e práticas precisam ser 

                                                             
26 Quadro – 3, 5 e 6, pág. 70/71 
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profundamente analisados. Então surge a pergunta “como ensinar sem colonizar?” 

(SKLIAR, 1998). 

 É preciso pensar a escola a partir do parâmetro da linguagem, já que é um 

elemento em constante fluxo, isto gera a possibilidade de se criar estratégias que 

visem o sujeito como produtor de sentidos, bem como identificar formas de poder 

que oprimem (SKLIAR, 1998). Uma escola com referencial de sujeitos surdos que se 

aceitam como Surdo, que usa a língua de sinais como sua língua natural, é um 

espaço para a construção da identidade desse sujeito, com referência de outros 

iguais.27 

 Como exemplo da necessidade de se criar formas de auxiliar o sujeito surdo 

na busca por sua autonomia há o filme “Sou Surda e Não Sabia”28. 

 

 

Figura 14 – Sou Surda e Não Sabia 
Fonte: http://www.porsinal.pt/index.php?ps=biblioteca&idt=fil&cat=9&idbib=387 / 

https://culturasurda.net/2012/12/23/sou-surdo-e-nao-sabia/ 
 

 

                                                             
27

 Quadro 4 e 5 – Do Sujeito Surdo, pág. 70/71 
28

 Quadro 1 – Do Sujeito Surdo, pág. 69 
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 No filme, uma surda de nascença e filha de pais ouvintes não conseguia se 

comunicar com os que a rodeavam, ela se sentia confusa porque via os outros se 

comunicarem e não compreendia como aquilo era possível29. A trama leva à reflexão 

sobre a educação de surdo e a inclusão, e pode ser encontrado no YouTube, a partir 

deste link: https://www.youtube.com/watch?v=Vw364_Oi4xc. 

Para poder pensar as diferenças é preciso primeiro identifica-las, e não 

podem ser limitadas a características físicas/biológicas, mas sim ser vistas como 

diferenças políticas. Dentro desse contexto há a falácia da igualdade que oculta os 

poderes desiguais. Há infelizmente tentativas de normatização do surdo, e isso 

acaba gerando a ideia de que existe reversão para a surdez. 

 

3.3.2 Do sujeito homossexual 

 

 A sexualidade é um conjunto de descobertas, escolhas, fantasias e 

experiências que intrinsecamente se relacionam com o ato sexual. O padrão 

heteronormativo ainda encolhe os que não se adaptam ao padrão fixo social, que é 

o de nascer macho ou fêmea, estes são conceitos que limitam o ser e o reprimem, 

de forma a sufocá-lo internamente. Ao sair dos moldes sociais, o sujeito 

homossexual encontra muito preconceito, este que é mal construído por conta do 

viés cultural em que se está inserido. A homofobia é fruto da ignorância sobre a 

própria sexualidade, já que não se torna homossexual, torna-se. Bordieu (1992) diz 

que a escola vai além da transmissão do conhecimento, ela a constrói e reproduz os 

padrões sociais, contribuindo para a disseminação de valores. 

 Segundo os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) o gênero: 

 

[...] diz respeito ao conjunto de representações sociais e culturais 
construídas a partir da diferença biológica dos sexos. Enquanto sexo diz 
respeito ao atributo anatômico, no conceito de gênero toma-se os de 
desenvolvimento das noções de “masculino” e “feminino” como construção 
social (PCNs, 2000, p. 321-322). 
 

Sobre o sujeito homossexual no âmbito escolar, Moreno (2003) salienta que a 

escola tem como um de seus objetivos primordiais aproximar as pessoas do 

pensamento científico e desenvolver a inteligência. O sexo é tratado como algo 

alheio ao aluno, e apenas para fins de reprodução. Hooks (1994) alerta que fomos 

                                                             
29 Quadro 1, 4 e 5, pág. 69/70 
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treinados a ignorar o corpo e seus prazeres na educação. Muitos professores 

ignoram esse assunto, sobretudo, quando envolve a homossexualidade. O aluno, 

então, acaba por aprender apenas sobre os aparelhos reprodutores masculinos e 

femininos de forma mecânica, sem mencionar que a escola volta sua educação 

sexual para o viés heterossexual, como se o grupo em questão não existisse, 

criando solo para a homofobia. 

Borrilo (2001) explica que a homofobia é uma repulsa contra o sujeito que 

possui desejo sexual por outro do mesmo sexo, por isso ela é ainda tratada por uma 

grande parte como doença. Vale ressaltar, como afirma Figueiró (2007), a 

homossexualidade não é uma escolha, pois a pessoa se apaixona ou sente atração 

pela pessoa do mesmo sexo, independente da sua vontade. Desta forma, é possível 

atinar que ela segue instintos, assim como a heterossexualidade. 

Mas a realidade é outra, a sexualidade fica distante do aluno, isto é, o sexo 

tem a função de apenas reproduzir, e aprende somente estruturalmente como os 

processos funcionam. E quando há aulas de educação sexual, são voltadas 

somente para o público heterossexual. Isto acontece porque há uma moral vigente 

que os oculta, que os trata como anormais, aberrações, gente que precisa ser 

calada e reprimida. Machuca ser julgado por certo grupo, porque isso resulta em 

exposição pública, o que resulta em rejeição e inadequação. Por isso a escola tem 

de atuar como um espaço de acolhimento. Há ainda uma lacuna dentro das práticas 

pedagógicas no que tange o tratamento e a educação para a diferença. 

Segundo Louro (2000), no espaço educacional não contempla a possibilidade 

de relações homossexuais, nem ao menos a participação da família deste sujeito, 

diminuindo cada vez mais as chances de inclusão. Santos (2009, p.14) diz que: 

[...] em se tratando do atendimento às necessidades de TODO e 
QUALQUER educando, as atitudes de uma escola cuja orientação seja 
inclusiva enfatizam uma postura não só dos educadores, mas de toda a 
comunidade educacional e de todo o sistema educacional. Uma escola com 
orientação inclusiva é aquela que se preocupa com a modificação da 
estrutura, do funcionamento e da resposta educativa que se deve dar a 
todas as diferenças individuais, em QUALQUER instituição de ensino, de 
QUALQUER nível educacional.  

Não há fim para o processo de inclusão, por isso é importante a 

problematização e o questionamento, aliada a uma construção teórica e prática. 

Como a educação é a principal ferramenta de transformação social onde se espera 
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o combate às desigualdades, é nítido que ela também reflita essas mesmas formas 

de desigualdade. 

Para Santos et. al (2009, p.12)  

 

[...] o processo de inclusão se refere a quaisquer lutas, nos diferentes 
campos sociais, contra a exclusão de pessoas: tanto as que se percebem 
com facilidade como aquelas mais sutis. Refere-se ainda, num nível mais 
preventivo, a todo e qualquer esforço para se evitar que grupos e sujeitos 
em risco de serem excluídos de dados contextos, por qualquer motivo que 
seja, acabem sendo excluídos de fato. 

 

 O que significa que a escola pode sim ser produtora de mais desigualdades, 

quando permite que alguns grupos se beneficiem em detrimento de outros. 

 Ao analisar os discursos postos nesses três espaços e que fomentam a 

intolerância: igreja, família e educação, podemos refletiro seguinte: por que um 

sujeito homossexual que não se aceita prefere não estar no meio de pessoas que 

são, não conversar sobre ou coisas parecidas, quem sabe ainda construir discursos 

heterossexuais normativos para não ser notado como pessoa homossexual? Da 

mesma forma uma pessoa surda, por que alguns não querem usar a língua de 

sinais, aprender a Libras, tentar e se esforçar no aprendizado da língua de 

modalidade oral labial, prefere não conviver com a comunidade surda 

possivelmente, é contra os discursos culturais e identitários da pessoa surda que se 

aceita como surdo? 

 A partir das análises contidas no texto até então, sobre os processos 

dolorosos na autoaceitação desses sujeitos, na construção da identidade e cultura 

da pessoa surda ou homossexual - poderíamos dizer que, só um ignorante gostaria 

de ser diferente da sociedade majoritariamente ouvinte ou heterossexual! 

 E para a igreja, família e escola, por que ainda têm dificuldades para abordar 

esses assuntos? É possível também afirmar que para a igreja - lidar com a pessoa 

surda, com pessoas com deficiência ou ainda com a pessoa LGBT seria lidar com 

nossas próprias frustrações em não poder “curá-las” de suas diversidades, talvez 

com o sentimento de frustração com o Deus impotente em não poder ou não 

conseguir reverter esses fatos? Com relação à família, seria pelo fato de que deve 

não ser nada fácil ter uma/um filhx surdo ou homossexual? Quem sabe não porque 

é tão difícil adaptar-se às condições distintas desses sujeitos em seu jeito de ser, 

mas sim pelo medo de como a sociedade irá lidar com seus filhos com suas 
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diversidades, o medo do que os filhos vão passar em uma sociedade 

majoritariamente ainda preconceituosa? E para a escola e sociedade de modo geral, 

por que alguns pais não querem que a escola ensine ou mostre a língua de sinais 

para seus filhos surdos? Por que de alguns pais não querem que a escola discuta a 

temática gênero em sala de aula? Como podemos contornar esses desafios nos 

colocando como educadores e sujeitos em uma sociedade que precisa 

urgentemente mudar seu modo de ver o outro em sua dimensionalidade de ser, de 

existir? Não seria o medo da dor, do próprio preconceito? Podemos assim refletir em 

como contribuirmos para uma sociedade melhor para todos. 

 

3.4Uma análise da perspectiva do sujeito surdo e sujeito homoafetivo 

 

A seguir serão apresentados 6 quadros contendo as semelhanças entre o 

sujeito surdo e o sujeito homoafetivo. O objetivo é mostrar que, apesar de serem 

diferentes um do outro, dentro do processo de construção da identidade – possuem 

nuances semelhantes. A análise do sujeito surdo será feita com base em Perlin 

(2016) e Strobel (2008) esclarecendo que os estudos sobre identidade são bastante 

amplos, e não se restringem somente a estes teóricos, e que nem todo sujeito surdo 

passa por todas as fases citadas ou por essa ordem. Aqui, há apenas o recorte 

voltado para o objetivo geral do trabalho. Porquanto a do sujeito homoafetivo tem 

como aporte teórico Modesto (2008) e Modesto (2008), ressaltando que nem todo 

homossexual passa por todas as fases citadas, alguns passam por todas e outros 

por apenas algumas, não necessariamente na ordem citada abaixo. 

 

Quadro 1: A descoberta da surdez/homossexualidade 

DO SUJEITO SURDO DO SUJEITO HOMOAFETIVO 
 
Inicialmente, nos primeiros anos de vida 

estranha o meio, mas não consegue 
definir o que há de diferente em si da 

maioria a sua volta. 
A descoberta entre o mundo dos sons e 
do silêncio pode levá-lo ao sentimento 

de tristeza, e a uma espécie de 
negação. 

 
 

 
Inicialmente, nos primeiros anos de vida 

estranha o meio, mas não consegue 
definir o que há de diferente em si da 

maioria a sua volta. 
Com a descoberta surge a autonegação 

e uma profunda sensação de 
inadequação ao perceber que 

possivelmente não poderá suprir as 
expectativas de todos mediante os 

padrões heteronormativos. 
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Fonte: o próprio autor com base em Perlin (2016), Strobel (2008), Modesto (2008) e idem (2011) 

 

 

Mencionou-se na página 66 o documentário “Sou Surda e Não Sabia” e neste 

quadro apresentamos este sujeito no período de sua infância, que ainda não tem 

completo entendimento de sua surdez, sobre o ouvir e o não ouvir. Seguindo os 

estudos de Modesto (2008), retratamos também no quadro à frente - o sujeito gay 

com suas estranhezas sobre si mesmo em um mundo na maioria das vezes com 

referências as quais não vão de encontro com seus sentimentos. 

 

Quadro 2: Conflitos familiares 

DO SUJEITO SURDO DO SUJEITO HOMOAFETIVO 
 

Tentativas de reversão, imposição da 
cultura e língua predominante, ouvinte e 

o português. Normalmente tendo a 
família como seus referenciais de 

caráter, das verdades e do melhor para 
si, querendo dar orgulho aos seus, 

passa a aceitar as alternativas 
apresentadas pela família. 

 
 

 
Tentativas de reversão, imposição da 

cultura predominante, heteronormativo. 
Normalmente sabe que sua orientação 
sexual é imutável, mas tendo a família 
como seus referenciais de caráter, das 
verdades e do melhor pra si, querendo 
dar orgulho aos seus, passa a aceitar 

as alternativas apresentadas pela 
família. 

 
 

Fonte: o próprio autor com base em Perlin (2016), Strobel (2008), Modesto (2008) e idem (2011) 

 

Na descoberta do(a) filho(a) surdo ou homossexual, a família passa por 

conflitos com relação à diversidade do(a) filho(a), a não aceitação é gerada pelo luto 

da perca do(a) filho(a) que não nasceu, agora tentando “curar” este e recuperar o 

indivíduo que tanto idealizaram. Em ambos sujeitos, a família pode inicialmente 

buscar reversão para a cura da surdez ou cura da homossexualidade. A cura do(a) 

filho(a) surdo pode ser encontrada nos ambientes religiosos que a prometem, bem 

como na promessa da reversão da surdez com implante coclear, e do sujeito surdo 

na “cura gay”. 
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Quadro 3: A autorrejeição 

DO SUJEITO SURDO DO SUJEITO HOMOAFETIVO 
 

O sentimento de inadequação gera o 
encolhimento, transformando-se em 

rejeição, em querer ser como a maioria, 
passando possivelmente a imitar 

comportamentos culturais do povo 
ouvinte. 

 

 
A pressão da sociedade 
heteronormativa e suas divisões 
(família, religião) faz o homossexual se 
distanciar cada vez mais de si mesmo, 
gerando um doloroso sentimento de 
rejeição, buscando possivelmente 
elementos culturais do mundo hétero. 

Fonte: o próprio autor com base em Perlin (2016), Strobel (2008), Modesto (2008) e idem (2011) 

 

A autorrejeição é uma fase em que ambos os sujeitos passam, mas também 

não é uma regra. Se autorrejeitar enquanto surdo ou enquanto sujeito homoafetivo 

não é um momento, um sentimento que ocorre por conta da negação familiar em 

alguns casos familiares. Modesto (2008), tanto em sua obra “Mãe sempre sabe? 

Mitos e verdades sobre pais e seus filhos homossexuais” como na obra “Vidas em 

arco-íris - Depoimentos sobre a homossexualidade” nos diz que a autorrejeição do 

sujeito se enquadra a um grupo minoritário, ou seja, antes da família não querer que 

o(a) filho(a) não seja gay, o(a) próprio(a) filho(a) não quer ser gay. Quando a família 

passa a saber sobre a homossexualidade do(a) filho(a), este já passou 

possivelmente muito tempo em luta consigo mesmo devido sua diversidade. 

 

Quadro 4: A busca de informações 

DO SUJEITO SURDO DO SUJEITO HOMOAFETIVO 
 
Deveria partir primeiramente da família 
através da língua de sinais, assim 
inserindo o sujeito surdo dentro da 
comunidade surda. Caso não ocorra por 
iniciativa da família, quando o sujeito 
surdo atinge uma certa liberdade, este 
procura os seus iguais, assim 
começando a construir sua identidade 
como surdo mediante referenciais 
surdos. Antes de sua autonomia em ir à 
comunidade surda fisicamente, pode 
iniciar o contato por meio da web, ou 
seja, redes sociais, etc. 
 

 
Parte do próprio homossexual em sua 
fase de descoberta, e conhecendo a 
comunidade LGBT. Isso se dá pelo fato 
possivelmente de, antes desse sujeito 
se aceitar até chegar ao ponto de contar 
para sua família, vai em busca de 
informações, que também ocorre 
inicialmente pelas redes sociais e web, 
partindo, posteriormente, para o contato 
e busca de informações por meio de 
amigos e colegas também gays, ou 
seja, a busca por referenciais. 

Fonte: o próprio autor com base em Perlin (2016), Strobel (2008), Modesto (2008) e idem (2011) 
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Normalmente na fase da adolescência ou pré-adolescência a pessoa surda 

ou até mesmo a homoafetiva começa a entender melhor o mundo a sua volta e os 

grupos em suas especificidades. Nesta fase esses sujeitos entendem de modo mais 

claro sobre o ser surdo e o ser ouvinte, o ser gay e o ser hétero, e assim buscar 

informações mais aprofundadas sobre que é ser o que é em sua diversidade, suas 

especificidades identitária e culturais. O sujeito surdo normalmente irá se perceber, 

se entender, se aceitar, se conhecer a partir de um meio de comunicação rápido e 

eficaz, a qual para estes é a língua de sinais. Ambos os sujeitos encontrarão mais 

detalhes sobre si em sua devida comunidade: o surdo na comunidade surda e o 

homoafetivo na comunidade homoafetiva. Nesta etapa normalmente acontece luta 

contra a autoaceitação, os conflitos em perceber como é ser surdo ou ser gay por 

referência de seus iguais em o que é ser surdo e o que é ser gay.  

 

Quadro 5: A autoaceitação 

DO SUJEITO SURDO DO SUJEITO HOMOAFETIVO 
 
Passa a conviver em comunidade, 
perceber outros surdos os quais já 
passaram pelo processo, solidificando 
sua identidade, aceitando a língua sem 
vergonha de usá-la em público.  
 
 

 
Conhecer e conviver com pessoas 
iguaispermitindo a homossexualidade, 
afirmar sua identidade sem sentir-se 
errado ou anormal. Passa a se permitir 
namorar e possivelmente mais tarde 
apresentar o (a) companheiro (a) à 
família. 

Fonte: o próprio autor com base em Perlin (2016), Strobel (2008), Modesto (2008) e idem (2011) 

 

A autoaceitação acontece na maioria das vezes a partir das informações 

observadas e coletadas na busca dentro da comunidade de seus iguais. Nessa fase 

pode iniciar um sentimento de conformação antes da possível autoaceitação. Nessa 

fase também pode existir oscilação na aceitação de si mesmo. O sujeito homoafetivo 

e o sujeito surdo tornara-se surdo ou gay na convivência com seus iguais, irá 

gradativamente se permitindo nas especificidades do seu ser agora em sua 

comunidade, assim apoderando-se de aspectos culturais e identitários. Nessa fase 

pode-se ou não iniciar a movimentação do luto para a luta por seu povo, seus iguais. 

A fase da militância por si mesmo e sua comunidade pode acontecer ou não. 
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Quadro 6: Militância  

DO SUJEITO SURDO DO SUJEITO HOMOAFETIVO 
 
Após a autoaceitação, possivelmente o 
sujeito surdo passa a militar em prol sua 
comunidade, pois a comunidade e povo 
surdo são ainda mais unidos do que o 
povo e comunidade LGBT. 
 
 

 
Passando a se aceitar como de fato é, 
possivelmente compartilha com a 
família sobre sua orientação sexual, 
agora esse sujeito pode ou não militar 
em prol o povo homoafetivo e a 
comunidade LGBT. Isso se dá pois a 
comunidade gay é menos unida do que 
a comunidade surda. 
 

Fonte: o próprio autor com base em Perlin (2016), Strobel (2008), Modesto (2008) e idem (2011) 

 

Esse sujeito pode conseguir entrar fase da autoaceitação, se permitir ser 

surdo e ser gay, até conviver em sua comunidade, mas não milita em prol dos seus. 

O ato da militância caracteriza-se numa autoaceitação absoluta e a decisão 

em não militar pode sugerir uma autoaceitação ainda com receios de sua 

diversidade, talvez vergonha de si mesmo, mas isso não é uma regra. Esses 

processos são múltiplos em cada sujeito, nada é absoluto para seus iguais. 

 

3.5 Análise contrastiva da identidade surda e identidade homossexual 
 

A pesquisa da Perlin (2003) nos apresenta as identidades surdas e suas 

especificidades. Pode-se, através de uma análise contrastiva parafrasear a pesquisa 

da doutora Perlin mediante às pesquisas da doutora Edith Modesto frente ao sujeito 

homoafetivo? 

 

Quadro 7 – Identidade surda/identidade gay 

 IDENTIDADE SURDA IDENTIDADE GAY 
 
 
 
01. 
Identidade 
Flutuante 

 
O surdo se espelha na 
representação hegemonia do 
ouvinte, vivendo e se 
manifestando de acordo com o 
mundo ouvinte. 

 
O homossexual se espelha na 
representação da sociedade 
heteronormativa, vivendo e se 
manifestando de acordo com as 
características dessa sociedade. 

 
02. 
Identidade 
Inconformada 

O surdo não consegue captar a 
representação da identidade 
ouvinte, hegemônica, e se sente 

 
Essa faz com que o sujeito 
homossexual não se enquadre ao 
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numa identidade subalterna. mundo majoritário heterossexual, 
assim se sentindo inferior aos 
demais. 
 

 
 
 
03. 
Identidade de 
Transição 

 
O contato dos surdos com a 
comunidade surda é tardio, o 
que faz passar da comunicação 
visual-oral (na maioria das vezes 
truncada) para a comunicação 
visual sinalizada – o surdo passa 
por um conflito cultural. 

 
O homossexual entra em conflito ao 
entrar em contato com a 
comunidade LGBT, isso na maioria 
das vezes tardio, depois de muita 
luta contra sua própria natureza. 
Nessa ainda vivendo elementos 
culturais do mundo heterossexual, 
agora mais do que antes conflitos 
culturais entre o meio e sua 
natureza. 
 

04. 
Identidade 
Híbrida 

Reconhecida nos surdos que 
nasceram ouvintes, se 
ensurdeceram e terão presentes 
as duas línguas numa 
dependência dos sinais e do 
pensamento na língua oral. 

 
Homossexuais que começam a se 
permitir no pensamento: serem 
quem são, mas ainda mantêm 
elementos culturais do mundo 
heterossexual.  

 
 
 
 
 
05. 
Identidade 
Surda / Gay 

 
Ser surdo está no mundo visual 
e desenvolve sua experiência na 
Língua de Sinais. Os surdos que 
assumem a identidade surda são 
representados por discursos que 
os veem capazes como sujeitos 
culturais, uma formação de 
identidade que só ocorre entre 
espaços culturais surdos. 
 

 
O homossexual desenvolve sua 
experiência num contexto em que há 
outros como ele. A identidade 
homossexual é formada ao redor de 
contextos sociais, apesar de possuir 
sua semente no nascimento. 

Fonte: o próprio autor com base em Perlin (2016), Strobel (2008), Modesto (2008) e idem (2011) 

 

 Ao observarmos os processos da construção identitária do sujeito surdo e do 

sujeito homossexual, podemos perceber por meio das pesquisas bibliográficas que 

ambos os sujeitos passam por processos semelhantes na construção de suas 

identidades, a autoaceitação de sua condição, assim como nos apresenta Hall 

(2003), a identidade fixa e a identidade maleável, essa que está implícita ao sujeito, 

a parte essencialista e a identidade constituída pelo social e suas influências. 

Ao fazermos a análise final, que não se finaliza aqui, mas que se faz 

necessário a continuidade da pesquisa, percebe-se que no processo de construção 

da identidade de ambos os sujeitos, a maioria das etapas é igual ou semelhante. 
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 No processo de construção da identidade, podemos dizer que cada etapa 

neste se constitui em uma identidade, desde a estranheza de si mesmo, a 

autorrejeição até a autoaceitação. Entre todas as etapas nesse processo de ambos 

os sujeitos, podemos destacar a semelhança e diferença desses. 

 

Quadro 8 – Semelhanças e Diferenças 

 

SUJEITO SURDO SUJEITO HOMOAFETIVO SEMELHANÇAS 
E DIFERENÇAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
N 
F 
Â 
N 
C 
I 
A 

 
 A estranheza de si 

mesmo; 
 

 Caso lhe falte 
referenciais sobre o 

SER SURDO, não terá 
a conceituação do que 

é ser surdo e ser 
ouvinte; 

 
 Percebe que algo está 

estranho, “errado” no 
mundo que vive mas 

não sabe o que é; 
 

 Possivelmente não 
sabe dos sons que 

existe no mundo e os 
sons que são 
estabelecido a 

comunicação oral 
auditiva das pessoas 
que estão a sua volta; 

 
 Na maioria das vezes, 

quando o/a filhx nasce 
ou se torna surdo 

ainda na infância, a 
família descobre ainda 
nessa fase da vida do 
filho a surdez, mesmo 
a perspectiva de pais 

ouvintes é a de ter 
filhos ouvintes. 

 
 A estranheza de si mesmo; 

 
 Caso lhe falte referenciais sobre 

o SER HOMOAFETIVO, não terá 
a conceituação do que é ser gay 

ou hetero; 
 

 Percebe que algo está estranho, 
“errado” no mundo que vive mas 

não sabe o que é; 
 

 Possivelmente não sabe ainda 
da afetividade entre pessoas do 
sexo oposto, ou seja, sujeitos 
heterossexuais e a afetividade 

entre pessoas do mesmo sexo, a 
homossexualidade; 

 
 Os estudos da sexualidade 
apontam que todo sujeito nasce 
heterossexual, homossexual ou 
bissexual, logo na maioria das 

vezes os pais não ficam sabendo 
da orientação sexual da (a) filhx 

caso seja diferente da 
heterossexualidade, mesmo os 
pais sendo heterossexuais ou 

homossexuais, pois a afetividade 
se aflora no sujeito na fase da 

puberdade, adolescência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandes 
semelhanças 

 
 
 
 

 
 Fase das descobertas; 

 

 
 Fase das descobertas; 
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A
D
O
L
E
S
C
Ê
N
C
I
A 

 
 
 
 
 

 Normalmente é a fase 
onde o sujeito surdo 

terá mais definição de 
sua surdez, do mundo 

do “sons” e do 
“silêncio”, da 

modalidade das 
línguas, oral auditiva e 

espaço visual; 
 

 Possivelmente essa é 
a fase dos grandes 
conflitos, da grande 

decisão para a 
autoaceitação de sua 
surdez. Nesse caso a 

família tentou 
normatizar o (a) 

filhxsurdx para seguir 
traços culturais e 

identitários ouvintes, 
agora esse (a) pode 
empoderar-se da sua 
surdez, língua, cultura 

etc. 
 

 Normalmente é a fase onde o 
sujeito gay terá mais definição de 
sua orientação sexual e por sua 

vez das demais orientações; 
 

 Possivelmente essa é a fase da 
grande decisão para a 
autoaceitação de sua 

homossexualidade. Caso a 
família já tenha percebido traços 
da homossexualidade no (a) filhx 

e tenham tentado influenciar a 
orientação sexual do filho com 

elementos identitários e culturais 
do mundo heterossexual no (a) 

filhx, agora esse pode 
empoderar-se da sua 

homossexualidade, aceitando e 
permitindo assim seus sua 

afetividade e traços culturais 
dessa comunidade. 

 

 
 
 

 
 
 

Grandes 
semelhanças 

 
 
 
I
D
A
D
E 
 
 
 
 

A
D
U
L
T
A 

 
 Ainda é possível na 

idade adulta ou ainda 
na velhice a 

autonegação da 
surdez, tudo isso será 
definido também pelo 

referencial em 
comunidade que este 

está incluso, na 
vivencia com seus 

iguais e com os 
diferentes; 

 
 

 Normalmente nessa 
etapa da vida se 

consolida na maioria 
das vezes 

autoaceitação por 
completo ou parcial de 
sua surdez e também 

a militarização na 
comunidade surda. 

 
 Ainda é possível na idade adulta 

ou ainda na velhice a 
autonegação da sua orientação 
sexual, tudo isso será definido 
também pelo referencial em 
comunidade que este está 

incluso, na vivencia com seus 
iguais e com os diferentes; 

 
 
 
 

 Normalmente nessa etapa da 
vida se consolida na maioria das 

vezes autoaceitação por 
completo ou parcial de sua 

orientação sexual e também a 
militarização na comunidade 

LGBT. 
  

 
 
 

 
 
 
 

Grandes 
semelhanças 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Destaco aqui que estas considerações não significam inteiramenteque as 

questões abordadas são passos ou caminhos que literalmente esses dois sujeitos 

analisados vivem ou passam em sua totalidade. As discussões percorridas não são 

ou não estão absolutamente encerradas, ainda estamos caminhando enquanto 

sociedade brasileira para a compressão na convivência com o outro em suas 

pluralidades. 

 A motivação principal desta pesquisa, ao tratar sobre identidade, é conduzir a 

observação para os grupos minoritários, neste caso, das pessoas surdas e das 

pessoas homoafetivas, dando ênfase no processo doloroso mediante os discursos 

sociais, fases que esses sujeitos passam desde a autonegação, que passa pela 

adaptação em seu grupo/comunidade de fato como é em sua identidade interior, 

assim adequando a sua identidade ao meio, indo possivelmente até a militarização 

ou não em comunidade sobre os direitos e deveres desses grupo na perspectiva de 

tentar fazer-se entendidos pelos grupos majoritários, a comunidade ouvinte e 

heteronormativo, no que tange a igualdade perante a lei, como destaca no título II, 

no artigo  5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, onde 

apresenta dos direitos e garantias fundamentais individuais e coletivas. O Art. 5º 

explicita que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e 

garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 

 É de suma importância entender que, quando a Constituição afirma que todos 

somos iguais, diz respeito aqueles que são desiguais, que devem ser tratados 

desigualmente na medida de suas desigualdades. Compreende-se assim as 

políticas públicas indo de encontro de modo a proporcionar uma sociedade para 

todos não igualitária apenas, mas militando por sociedades que compreendam a 

diferença da igualdade e equidade para os sujeitos.  

 Vale destacar que, segundo Amaral (2005) há um instrumento teórico e 

metodológico que cria um ambiente onde é possível dar espaço exclusivo às falas 
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minoritárias: o lugar de fala. O sujeito homossexual e o sujeito surdo são ainda hoje 

silenciados. O primeiro também através da homofobia e o segundo também através 

do ouvintismo. Dar espaço para ambos retratarem, discutirem e afirmarem sua 

condição é abrir, sobretudo, um canal para a compreensão sobre esses mesmos 

sujeitos. Eles podem e devem ser protagonistas de suas próprias histórias. 

Segundo Ribeiro (2017), esse falar não é somente emitir palavras, e sim 

existir no mundo e fazer o mundo saber dessa existência segundo a ótica do sujeito. 

Ela ainda salienta que é preciso analisar e compreender o local social em que este 

sujeito está inserido. Por essa razão o “lugar de fala” é um instrumento de autonomia 

capaz de gerar uma compreensão mais completa sobre os sujeitos em questão, 

tirando deles este fardo que todos são vitimistas, quando na verdade a maioria está 

lutando uma guerra, que está longe de terminar, mas que vem se inserindo em 

muitas vitórias. 

Por isso a importância da presente dissertação ao relatar um sujeito ao outro 

dentro de suas dificuldades e vitórias, foi possível tecer uma pequena luz sobre a 

diversidade. Uma diversidade que existe e é grandiosa. Infelizmente, assim como 

em tempos atrás, hoje o preconceito com o diferente ainda existe, muitas vezes de 

forma mortal. 

O pensamento binário é uma das formas mais comuns de pensamento no 

meio atual, onde imagina-se que há somente dois lados. Pensar binariamente é 

extinguir portas e janelas de ideias e compreensão, levando inevitavelmente ao ódio. 

Quando pensamos em uma minoria todos os ângulos são importantes: suas 

dificuldades, seus anseios, seu contexto e sua identidade. A democracia não 

significa uma maioria, mas sim dar espaço para os que não têm espaço e direito à 

voz.  

A incitação à violência contra minorias possui no Brasil muitos mecanismos 

que agem para a desumanização, de modo a se superiorizar sobre elas. Qual o 

limite da liberdade de expressão? Quantos ainda usarão desse artifício para 

perpetrar seus preconceitos? Para a primeira pergunta é preciso saber que esta 

liberdade é um direito fundamental, e ela termina ao ferir a dignidade do outro. O 

discurso de ódio intimida, essa é uma de suas principais características, porque ao 

intimidar, nega-se também seus direitos. 

Atualmente esses discursos têm se intensificado através das mídias sociais, 

seja por cidadãos comuns ou pessoas públicas. É preciso se educar e educar as 
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pessoas para a existência do outro, para o respeito ao diferente, ao diverso. A 

relação dos sujeitos nesse trabalho é apenas uma forma de tentar abrir uma 

pequena porta rumo a essa educação. Tentar compreender porque coisas como o 

preconceito para com surdos e homossexuais existe, e tentar encontrar alguma 

solução ou algo que possa nos levar mais perto desse objetivo. 

Na perspectiva desses sujeitos serem protagonistas de suas próprias 

histórias, poderia aqui, como autor dessa dissertação, me colocar também no local 

de fala, este local que também é meu. Poderia dizer que nesse processo de 

autoaceitação, de tentativas em fazer-me adaptar alguns aspectos socioculturais em 

um mundo majoritariamente heteronormativo, é, às vezes negativamente diferente. 

Talvez, na convivência com outros sujeitos de grupos minoritários, não só com o 

povo surdo, mas também com grupos de pessoas com deficiência, seria capaz aqui 

de dizer que a homoafetividade é uma deficiência. Não me vejo como um sujeito 

onde deveria ser o modo de vida traçado por um grande engenheiro, assim como 

qualquer outra pessoa em suas diversidades, sejam surdos, pessoas com 

deficiência etc. Assim, por vezes, sinto-me com uma deficiência que infelizmente ou 

felizmente por algum motivo - faço parte de um grande objetivo do nosso grande 

engenheiro que fez tudo o que temos e tudo o que está aqui. Sentir-me assim em 

muitos momentos, como em momentos em que ao olhar nos olhos de algumas 

pessoas que não têm a mesma deficiência que tenho, e tentar observar qual a 

reação dele para comigo, como eles comportam em relação a mim em minha 

diversidade. Eu poderia ir mais além dizendo que não só observo a reação do outro 

para comigo, mas ainda, a minha reação para com eles, como me comporto ou reajo 

a deficiência desses outros para comigo, talvez deficiências essas na falta de 

empatia para com o próximo. 
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