
Surdos são tratados como incapazes de aprender, diz professora-doutora 
Paulo Guilherme  
 
Silvia Andreis Witkoski perdeu a audição depois que ficou grávida. Tese na UFPR revela 
preconceito contra alunos em escolas para surdos. 
 
A professora Sílvia Andreis Witkoski viveu na tarde desta quinta-feira (2) uma emoção 
especial. Ela defendeu sua tese de doutorado na Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
concluindo uma importante pesquisa sobre a educação de pessoas surdas e o preconceito que 
quem não ouve é vítima no ambiente escolar e acadêmico. Há seis anos Sílvia perdeu 
completamente a audição durante a gestação de sua segunda filha. Com diagnóstico de surdez 
acentuada bilateral neurosensorial atribuída à otosclerose, a agora professora-doutora mostrou 
em seu trabalho os surdos no Brasil não têm acesso a uma educação realmente voltada às 
suas condições especiais. A pessoa que não ouve é tratada como se não tivesse condições de 
aprender. O resultado é a formação de iletrados funcionais. 
 
Na produção de sua tese, Sílvia acompanhou o estudo bilíngüe (em português na Linguagem 
Brasileira de Sinais – Libras) em uma turma de sétima série de uma escola especializada na 
educação para surdos. “A conclusão foi uma absoluta ausência de um ensino qualificado e 
diferenciado para os surdos”, afirma a professora Sílvia, em entrevista ao G1 por e-mail. A 
tese foi que foi aprovada com louvor e distinção pela originalidade, relevância social e 
metodologia de pesquisa. 
 
Gaúcha de Erechim (RS), Sílvia levou uma vida como ouvinte até os 35 anos. Era professora 
de artes plásticas, tinha feito mestrado, trabalhava em uma universidade em Santa Catarina e 
vivia um casamento consolidado. Quando ficou grávida pela primeira vez, ela perdeu boa parte 
da audição. Dois anos depois, uma nova gestação comprometeu de vez sua capacidade de 
ouvir. A otosclerose é uma doença do ouvido médio que causa surdez progressiva, acentuada 
principalmente durante a gravidez. 
 
Com a doença, Sílvia perdeu a audição, o casamento, o emprego como professora 
universitária. “Fui considerada inabilitada", disse. Mas ela não perdeu a dignidade e a garra de 
continuar aprendendo e de fazer valer os seus direitos. Se dedicou à criação das filhas e ao 
seu projeto de doutorado. E quer mais. “Pretendo reconquistar minha posição como professora 
do ensino superior, rompendo com o preconceito em relação aos surdos”, destaca. 
 
No trabalho que contou com a orientação da professora Tânia Maria Baibich-Faria, Silvia  
defende a educação para surdos em escola especial e é contra a inclusão de quem não ouve 
nas escolas regulares. Segundo o Ministério da Educação, de 2002 a 2010, a inclusão de 
estudantes surdos em turmas regulares passou de 110.704 (25%) matrículas para 484.332 
(69%) e o número de escolas inclusivas cresceu de 17.164 (8%) para 85.090 (44%), nesse 
período. Veja a entrevista com a professora-doutora: 
 
Quais foram as consequências que a perda de audição provocou na sua vida? 
Desde que me tornei surda, há seis anos, vivo a duplicidade de culturas bem como a condição 
de “estrangeira” nas duas situações. Para os surdos, ao mesmo tempo em que sou surda, sou 
uma ex-ouvinte; para os ouvintes ao mesmo tempo em que sou surda, causo “estranhamento” 
por ser uma ex-ouvinte, e ter domínio total da Língua Portuguesa oral e escrita e de ambas as 
culturas, de ouvinte e surda. Perdi a imagem de professora para receber, como um carimbo ou 
uma colagem, outra imagem que não reconhecia: a da deficiente auditiva. Da “normalidade” 
passei para a “anormalidade”, e como tal, tudo o que eu era, o que fazia, e o que tinha 
conquistado deixou de ser meu por direito, aos olhos dos outros, por causa dos imensos 
preconceitos e estigmas associados às pessoas com deficiência, entre essas as pessoas surdas. 
 
Quais foram as reações das pessoas que a conheciam como ouvinte depois que a 
senhora ficou surda? 
Desde o início do processo de ensurdecimento enfrentei inúmeras situações de preconceito, 
seja de forma sutil tais como: “Você nem parece deficiente, se não contasse ninguém 
precisaria saber”; “Nossa, você usa aparelho (referindo-se a prótese auditiva)”, “Mas você é 



tão jovem! ”Quando fui aprovada no processo de seleção do curso de Doutorado em Educação 
na Universidade Federal do Paraná (UFPR), as pessoas me perguntavam por que iria cursá-lo, 
o que faria depois, se com o curso poderia trabalhar em algum lugar e fazendo o quê. Essa 
reação que foi completamente diferente da recebida quando eu escutava e fui aprovada na 
seleção do mestrado, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a priori um 
processo mais fácil, que foi parabenizado e festejado. E quando me inscrevi para uma seleção 
para dar aulas em uma universidade de Florianópolis, não fui nem chamada para entrevista. O 
colega que havia levado meu currículo e trabalhava lá disse: “Infelizmente as instituições não 
estão preparadas para as diferenças!”. Numa reação automática perguntei-lhe: “Para o que 
estão preparadas então?” 
 
Na sua tese a senhora afirma que o ensino bilíngue oferecido aos surdos tem 
produzido iletrados funcionais devido ao preconceito. O que acontece, na prática? 
A pesquisa de campo evidenciou que, de fato, o ensino público oficialmente denominado 
bilíngue oferecido aos alunos surdos, em escola específica, produz iletrados funcionais. A 
análise dos dados empíricos aponta para o preconceito contra os alunos surdos que os 
estigmatiza como sendo deficientes e sem condições efetivas de desenvolvimento semelhante 
aos ouvintes; a não formação ou formação deficitária dos professores; às tentativas de 
normalização do surdo à cultura hegemônica, que repercutem negativamente na sua formação 
como indivíduo. Os surdos, por ser estigmatizados como deficientes usuários de uma língua de 
categoria inferior, uma linguagem, por sua vez também deficiente, são tratados no espaço 
institucional como tal. 
 
Qual é a situação dos alunos surdos no país? 
A situação educacional dos alunos surdos é alarmante, sendo que sequer o direito linguístico é 
respeitado em escola para surdos, com a permanência inclusive de professores absolutamente 
leigos em seus quadros funcionais. O problema não está nos alunos, mas na carência de 
qualidade dos conteúdos trabalhados em sala de aula, bem como a ausência de uma 
metodologia que promova a aprendizagem. Os surdos são tratados preconceituosamente como 
incapazes de apreender. Os recursos visuais, caminho quase que óbvio para o ensino de quem 
não ouve, não recebe a devida atenção de parte dos professores observados. 
 
Quais seriam os caminhos para uma boa educação dos surdos? 
O caminho para a educação dos surdos é uma educação bilíngue de qualidade. Um direito 
conquistado em lei. A escola deve ensinar e considerar a Língua de Sinais como primeira língua 
para os alunos surdos e a Língua Portuguesa, de fundamental importância, como segunda 
língua. É fundamental uma boa qualificação dos professores das escolas para surdos e uma 
pedagogia do antipreconceito que não mais os congele como protagonistas de um roteiro de 
final previsível, na condição de iletrados funcionais. Também é preciso a transformação radical 
da escola para surdos para alcançarmos os resultados almejados e não transferir os alunos 
para o ensino regular. É fundamental que a escola contribua significativamente para a 
construção de uma identidade surda positiva, preparando-os para a assumirem a diferença e 
enfrentar a discriminação que invariavelmente irão encontrar. 
 
Por que o surdo não gosta de ser chamado de deficiente auditivo? 
O termo deficiente auditivo aloca-se dentro da perspectiva patológica da surdez, que na busca 
de adequar os surdos ao padrão estabelecido da normalidade. Os surdos são sujeitos culturais, 
com experiências visuais e identidades próprias: as identidades surdas. Assim, defende-se a 
concepção de que a Língua de Sinais, para mais além do que uma forma de comunicação dos 
surdos constitui-se como seiva identitária. Eu assumo minha híbrida identidade surda e recuso 
o rótulo de deficiente. 
 
Fonte: G1, 3 jun. 2011. [Portal]. Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 
7 jun. 2011. 


