
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL – PPGEA 

 

 

 

 

 

 

 

ESPORTES SURDOS NA CONSTITUIÇÃO DO SER SOCIAL: 
O RESGATE HISTÓRICO SOB A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

MARCO AURÉLIO ROCHA DI FRANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO GRANDE 

2014



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL – PPGEA 

 

 

 

 

 

 

 

ESPORTES SURDOS NA CONSTITUIÇÃO DO SER SOCIAL: 
O RESGATE HISTÓRICO SOB A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 

MARCO AURÉLIO ROCHA DI FRANCO 

 

 

 

Projeto de Mestrado apresentado ao Programa 
de Pós-Graduação em Educação Ambiental – 
PPGEA, da Universidade Federal do Rio 
Grande – FURG. 

Orientadora: Profª. Drª. Simone dos Santos Paludo 
 

 

 

Tradutora-intérprete LIBRAS/Português: Lorena de Lima Oppelt 

 

 

 

RIO GRANDE 

2014



 

 

 

MARCO AURÉLIO ROCHA DI FRANCO 

  

  

ESPORTES SURDOS NA CONSTITUIÇÃO DO SER SOCIAL: 
O RESGATE HISTÓRICO SOB A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

  
  

Dissertação de Mestrado, da linha de pesquisa Educação Ambiental Não Formal, 
apresentada ao Programa de Pós Graduação  em Educação Ambiental, da Universidade 
Federal do Rio Grande. Comissão de avaliação formada pelos professores: 

  
  

 
_________________________________________________________________ 

Prof. Dra. Simone dos Santos Paludo (Orientadora – FURG) 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
Prof. Dra. Tatiana Bolivar Lebedeff (Co-Orientadora – UFPel) 

 
 
 

_________________________________________________________________ 
Prof. Dr. Alfredo Guillermo Martin Gentini (FURG) 

 
 
 

_________________________________________________________________ 
Prof. Dra. Karin Lilian Strobel (UFSC) 

 

 
	  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao povo surdo, para que 
conheça e valorize o registro de sua história, 
para que a faça crescer hoje e a apresente para 
seus filhos e netos, transformando ainda mais 
o futuro. 

	  



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Meu primeiro e maior agradecimento é para a minha esposa, Gisele, que me ajudou 

muito nesta caminhada, com carinho, paciência, incentivo, sugestões e apoio. Com ela tive 

muitas conquistas, passo a passo, desde a graduação até o mestrado. Sem dúvida, este trabalho 

só foi possível graças à sua motivação e à sua companhia, juntamente com as nossas 

cachorrinhas, Raika e Dama, e a nossa gatinha, Pérola. 

À intérprete Lorena, que aceitou me acompanhar nestes dois anos de muito trabalho. 

Passamos por muitos momentos difíceis e de dúvidas, mas sempre compartilhando 

conhecimentos e experiências. Meu muito obrigado. 

Agradeço à minha orientadora Simone, por ter aceitado este desafio comigo. 

Especialmente, agradeço à minha co-orientadora Tatiana, que trouxe conhecimentos 

valiosíssimos para enriquecer este trabalho e carinhosamente me ofereceu muitos bons 

conselhos. Obrigado por toda atenção. 

Ao PPGEA, por me acolher com minhas peculiaridades e por receber tão bem o meu 

projeto. 

Agradeço, de modo muito especial, ao amigo Sentil Dellatorre, pela disponibilidade 

para responder à entrevista, por oferecer muitos materiais impressos que foram primordiais 

para a confecção desta pesquisa e para que este trabalho fosse viável. Agradeço pelo seu 

carinho e por todos os seus feitos, relatados nesta obra, que modificaram a história do povo 

surdo com a contribuição do esporte. 

Igualmente, fico grato a Mário Pimentel, que também teve papel importantíssimo 

para o objeto deste estudo, o esporte surdo, e para a confecção do trabalho, ofertando seu 

conhecimento e seu material. 

Aos meus pais, que, do Céu, podem observar minha felicidade em concluir o 

Mestrado e realizar este sonho de contar a história dos esportes surdos. 

À Cristiane Terra, que abriu as portas do PPGEA para os temas de surdos, com muita 

luta, e que, portanto, foi fundamental para o aceite do meu projeto e de outros projetos de 

surdos. 

Também agradeço às intérpretes da FURG, que também me acompanharam durante 

as aulas das disciplinas na Universidade. 



Finalmente, meu muito obrigado à CBDS, pela história construída, pela contribuição 

valiosíssima para a minha vida, que me ajudou na construção de quem eu sou hoje, graças à 

minha experiência e ao meu trabalho em seu seio. Agora ofereço esta pequena retribuição 

com o registro de sua história, para que fique marcada e seja conhecida e respeitada por todos 

os surdos. 

  

 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fotografia	  do	  primeiro	  jogo	  de	  futebol	  entre	  surdos	  do	  Brasil.	  
 



 

 

 

RESUMO 

 

Objeto de reflexões, discussões, conflitos e estudos, a inclusão social dos surdos é um 
complexo fenômeno que engloba questões de diversos cunhos (morais, conceituais, legais, 
entre outros). Sendo o esporte uma ferramenta de inserção social, os surdos percebem 
naturalmente que houve grande contribuição das práticas esportivas no processo de 
organização e de transformação subjetiva destes indivíduos. Sob o olhar da Educação 
Ambiental, é possível afirmar que o esporte serviu como instrumento de modificação 
ambiental no sentido social e das subjetividades dos surdos, atingindo âmbitos políticos e 
sociais e, ainda, pode ser utilizado como recurso para ações futuras de educação ambiental. 
Neste contexto, a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS) é uma instituição 
de incomensurável importância para os surdos no Brasil, porém sua história não está 
registrada oficialmente, nem é completamente conhecida. Por isto, este estudo do tipo 
qualitativo descritivo foi realizado, por meio de entrevistas e coleta de documentos e materiais 
impressos, e buscou  resgatar a história dos esportes surdos e da CBDS, demarcando os 
principais acontecimentos e a participação dos surdos em eventos nacionais e internacionais, 
bem como identificar as contribuições sociais do esporte na vida dos surdos que participam da 
CBDS e avaliar a importância do esporte como meio de inserção dos surdos nas suas 
comunidades e associações. Foram entrevistados o fundador e o primeiro presidente da 
Confederação e as informações foram analisadas pelo método de análise qualitativa de 
conteúdo. Concluiu-se que a CBDS passou por um processo de fundação de 
aproximadamente 30 anos, desde que surgiu a necessidade de haver um órgão que reunisse os 
surdos na prática de esportes competitivos em nível nacional e internacional. Participaram 
desta história diversas pessoas, mas as mais importantes foram, de fato, Sentil Dellatorre e 
Mário Júlio Pimentel. Esta história foi responsável por modificar a subjetividade dos surdos, 
impelindo-os a assumir posturas autônomas e de protagonistas da própria história, o que se 
refletiu em diversos outros movimentos surdos por causas grandes, como a oficialização da 
sua língua, a LIBRAS, e a consolidação de sua cultura. 
 

Palavras-chave: Surdos. Esportes. Inclusão social. Cultura. História. Educação Ambiental. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Object of reflections, discussions, conflict, and studies, social inclusion of deaf people is a 

complex phenomenon which encompasses issues from several features (moral, conceptual, 

legal, among others). Being the sport a tool for social integration, of course, the deaf realize 

that there was great contribution of sports practices in the organization and transformation of 

these individuals' subjective process. Under the gaze of Environmental Education, it is clear 

that the sport served as an instrument of environmental change in the social sense and 

subjectivities of the deaf, reaching political and social spheres and can still be used as a 

resource for future environmental education. In this context, the Brazilian Confederation of 

Sports for the Deaf (CBDS) is an institution of immeasurable importance to the deaf in Brazil. 

However, its history is not officially registered nor fully known. Therefore, this descriptive 

and qualitative study was conducted through interviews, and collecting documents and printed 

materials; and its aim is  to rescue the history of sports for the deaf and of CBDS, marking the 

major events of the deaf and participation in national and international events, to identify the 

social contributions of the sport in the lives of deaf people who participate in CBDS, and to 

evaluate the importance of sport as a means of integration of deaf people in their communities 

and associations. The founder and first president of the Confederation were interviewed and 

the information was analyzed by the qualitative content analysis method. It was concluded 

that CBDS had been through a 30-year process of foundation, since there was the need of 

having an organization that would gather all deaf people in the national and international 

practice of sports. Many people have taken part in that history, but the most important ones 

were Sentil Dellatorre and Mário Júlio Pimentel. That history changed the subjectivity of the 

deaf people, in a way that they assumed autonomous and leading attitudes towards their own 

history. Thus, that also reflected in many others deaf movements for big causes, such as the 

recognition of their language, LIBRAS, and the consolidation of their culture. 

 

Keywords: Deaf. Sports. Social inclusion. Culture. History. Environmental Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sou surdo desde meus nove meses de vida. Cresci aprendendo a oralizar1 através das 

sessões com a fonoaudióloga, ao mesmo tempo em que utilizava gestos para comunicar-me 

com minha família e demais pessoas.  

Com esta forma de comunicação, ainda na infância, tive meu primeiro contato com o 

esporte, jogando futebol com os amigos. Mas o que fez a maior diferença na minha vida em 

meio aos desportos foi o voleibol. Por volta dos meus 11anos, eu vivia em Salvador (estado 

da Bahia) e fui convidado pelos vizinhos a jogar vôlei no pátio do conjunto habitacional Costa 

e Silva, onde eu residia. Inicialmente, os jogos eram apenas recreativos, mas assim surgiu a 

minha paixão pelo desporto. Pude experimentar a superação e descobrir minhas habilidades e 

tornei-me um jogador aficionado na equipe entre vizinhos. Em pouco tempo, nossa equipe, a 

Equipe Syrio, participou de um torneio entre conjuntos habitacionais da cidade e nós, então, 

utilizamos um fardamento para participar da competição.  

Eu não me dei conta do que esse gosto representava no ato, mas nas costas da minha 

camiseta não havia o meu nome, mas sim um apelido pelo qual os meus companheiros de 

equipe me chamavam: “Mudinho”. Sem saber o que significava, aceitei a alcunha que, anos 

depois, compreendi como uma declaração explícita do que os meus colegas pensavam a 

respeito de mim. Os torneios aconteceram em várias edições e cada vez mais eu me tornava 

apaixonado pelo voleibol. 

Aos 13 anos de idade (ano de 1983), eu morava no Rio de Janeiro, onde minha 

família tomou conhecimento de uma escola específica para surdos, o Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES). Este instituto foi a primeira escola de surdos do Brasil, fundado 

em meados do século XIX por um surdo francês, E. Huet, apoiado pelo Imperador Dom Pedro 

II e pelo Marquês de Abrantes, foi denominado Colégio Nacional para Surdos-Mudos. Teve 

seu nome modificado várias vezes e, como INES, passou a ser denominado em 26 de 

setembro de 1957. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Comunicação por fala treinada em sessões de fonoaudiologia, através de observação do movimento facial e da 
língua, usando técnicas para repetição desses movimentos de articulação dos vocábulos sonoros, sendo 
infrutífero na maioria dos casos (TERRA, 2011).   
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Neste momento, comecei a aprender a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) de 

forma muito rápida e fácil para mim, totalmente diferente das sessões exaustivas com a 

fonoaudióloga. Nesta escola, senti-me ‘em casa’, no meio de pessoas semelhantes, 

compartilhando uma língua de fato, tendo a certeza de que estavam entendendo o que eu 

queria comunicar e, ao mesmo tempo, entendendo o que comunicavam para mim. Foi um 

encontro maravilhoso e fundamental para a minha constituição.  

Eu gostava muito de estudar naquela escola, mas algo que me chamou muita atenção 

foi o voleibol. Dividia-me entre os estudos e as partidas. Minha participação nos jogos foi 

cada vez mais frequente. Foi quando, então, convidaram-me para frequentar a Associação2 de 

Surdos Alvorada3, no Rio de Janeiro, onde aconteciam treinos para participação de torneios e 

campeonatos de voleibol. A partir deste momento, conheci outro mundo de fato. Com minha 

aptidão para o esporte, começaram minhas viagens com o time. Íamos para diversos lugares 

jogando na equipe da associação, sempre competindo com outras associações de surdos. Veio 

então o convite, em 1987, para fazer parte da Seleção Brasileira de Voleibol de Surdos, a qual 

faz parte da Confederação Brasileira de Desportos Surdos (CBDS).  

Participar da Seleção Brasileira permitiu-me conhecer e conviver com surdos 

brasileiros e também de outros países, como Argentina, Paraguai, Uruguai. Foram contatos 

fundamentais para minha constituição como ser social. Toda a comunicação que 

anteriormente me faltou na escola inclusiva e também na família, sobejou nestes contatos. Era 

uma nova família, um momento fundamental na minha vida.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Instituição de referência para eventos e encontros informais de surdos, geralmente com sede fixa. Locais de 
convivência e confraternizações e organização de movimentos e eventos de surdos. 
3 Associação de surdos fundada em 16 de maio de 1953, na cidade do Rio de Janeiro. 
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Figura 1 - Primeira participação na Seleção Brasileira de Voleibol, aos 17 anos. 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Participei da Seleção Brasileira como jogador até 1998, quando minha idade não me 

permitia mais. Veio, então, outro convite que propiciou a minha permanência neste mundo 

que tanto me fortaleceu: ser Técnico da Seleção Feminina e Masculina de Voleibol da CBDS. 

Como técnico tive oportunidade de transmitir para novos jogadores toda a história e herança 

cultural dos esportes surdos. Viajamos para diversos lugares, tanto no Brasil, quanto exterior. 

Participamos dos Jogos Pan-americanos dos Surdos em 2004, na Argentina, de duas edições 

de Jogos Olímpicos Mundiais de Surdos, na Austrália em 2005 e no Taiwan em 2009, e do 

Campeonato Mundial de Voleibol de Surdos, em 2007, na Argentina.  

Hoje sou Diretor de Voleibol da CBDS, pois não teria tempo disponível para continuar 

como técnico. Revendo toda minha trajetória no voleibol juntamente com outras pessoas 

surdas, percebo o quanto isso foi fundamental para minha constituição como sujeito, como 

cidadão, consciente dos meus direitos, com informações de mundo e de sociedade que, se 

fosse de outra forma, não teria adquirido.  

Ao manter contato com outras pessoas surdas, percebo que o esporte, como artefato 

cultural (STROBEL, 2008, p.63), não é de conhecimento de diversos grupos de surdos em 

cidades do interior do nosso estado, bem como do país. Faltam informações de toda esta 

história dos esportes surdos, não só do voleibol. Portanto, acredito ser fundamental este 
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registro histórico a respeito dos esportes surdos e o quanto isto é imprescindível para a 

constituição destes sujeitos surdos.  

O esporte pode ser um elo fundamental entre os surdos, a fim de adquirir sua própria 

língua no contato com seus semelhantes, pois esta participação vai além de desenvolver-se 

fisicamente, oportunizando a comunicação e uma gama de informações fundamentais para a 

consolidação de sua identidade como surdo.  

Através do contato com outros diretores da CBDS, procurei registros desta história 

dos esportes surdos em nosso país, mas nada encontrei, em virtude das escassas pesquisas na 

área do desporto surdo. Podemos encontrar inúmeros escritos que tratam da história da 

educação dos surdos, mas quando se refere ao esporte identificamos uma gama de 

documentos que se encontram sob responsabilidade pessoal de Sentil Dellatorre, sem estudo e 

publicações sobre o tema. Uma publicação disponível encontra-se no site da CBDS4, sem 

registro de autoria. Outra questão que envolve a falta de escritos sobre o desporto é o fato de 

muitos surdos optarem pela formação em educação e poucos surdos estão desenvolvendo 

atividades em outras áreas.  Também fiz uma revisão bibliográfica de materiais disponíveis 

sobre esta temática, mas nada há registrado. Somos um povo cultural que precisa registrar a 

sua história a fim de que a cultura se perpetue, permaneça, seja transmitida. Portanto, esta 

pesquisa tenciona fazer um registro histórico dos esportes surdos no nosso país, apresentando 

aspectos marcantes para a sua consolidação, como hoje temos. 

Para isso, desafio-me a articular as relações sociais dos surdos à sua participação nos 

esportes, conferindo a esses momentos uma significativa contribuição para que eles possam 

situar-se, estruturar-se e adaptar-se a um mundo do qual não fazem parte, até então: o mundo 

dos ouvintes. Ser aceito em um grupo do qual não se faz parte é uma tarefa assustadora e, 

muitas vezes, frustrante. 

Essa e muitas outras dificuldades são vencidas pelas pessoas com deficiência em geral 

e também pelos surdos, pelos pobres, por pessoas que insistem em praticar algum esporte 

mesmo sem materiais, que jogam futebol com bola de meia, que correm de pés descalços, que 

improvisam quadras, raquetes e cestas, porque o esporte é, mesmo sem configuração oficial, 

um incentivador social, de auto-estima, de fortalecimento político e de diversão. 

 

1.1 Problema do estudo 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 http://www.cbds.org.br/historia.php Acesso 27 set 2014. 
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Sob um prisma social, pretendeu-se, com este estudo, responder à pergunta: como foi 

o processo de fundação da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos e de que maneira 

ela contribuiu para a inclusão e modificação do ambiente social dos surdos e para sua 

afirmação como seres sociais, protagonistas de uma história com o esporte como cenário, sob 

a visão da Educação Ambiental? 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 As Três Ecologias 

 

A Educação Ambiental fundamenta-se, entre outros aspectos, na teoria das Três 

Ecologias, que Guattari (2001) nomeia como Social, Mental e Ambiental. Terra (2011) ajuda 

a conceituar as Três Ecologias, de forma que a Ecologia Mental refere-se à relação subjetiva 

do homem e o meio onde vive e convive com outras pessoas e à relação consigo mesmo, com 

sua espiritualidade e com as suas emoções, que produzem suas expressões na prática. A 

Ecologia Ambiental remete à ideia de meio ambiente em sua característica mais tradicional e 

também ao ambiente de casa, escola, empresa, e outros espaços nos quais a pessoa circula, 

tratando diretamente da estrutura física ambiental. Já a Ecologia Social aborda as relações 

interpessoais e coletivas, importando-se com o ambiente e com a subjetividade dos indivíduos 

que se relacionam. Neste ponto, esta última engloba as outras duas ecologias (Social e 

Mental) para mostrar a forma como se constroem as relações políticas, familiares, escolares, 

grupais, internacionais, étnicas, culturais, etc. No contexto deste estudo, a Ecologia Social traz 

argumentos e contradições sobre a construção de relações sociais entre os sujeitos em questão 

– os surdos.  

 

2.2 O povo surdo e as Três Ecologias 

 

Terra (2011) fundamenta seu trabalho com os surdos a partir das teorias das três 

Ecologias (GUATTARI, 2001) e ajuda a formar paralelos entre o que o segundo autor percebe 

da sociedade em geral e a sociedade formada pelos e com os surdos, com suas características 

intrínsecas, marcadas pelas identidades surdas e sua forma de interação social entre surdos e 

ouvintes e de surdos e surdos. Guattari (2001) fundamenta sua teoria sobre as Ecologias na 

percepção de deterioração das relações sociais, desde as redes de parentesco, passando pela 

vida doméstica, conjugal e familiar devido à padronização dos comportamentos, que torna os 

convívios impessoais, de forma que a intimidade é perdida e não há mais tanto diálogo, troca 

de experiências, confraternizações. Apesar de sólida, a teoria de Guattari (2001) sobre a 

infantilização das relações sociais não caracteriza a realidade das relações entre os surdos, que 
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vêm passando por um processo inverso: se, por um lado, estão sendo criadas relações de 

maior dependência na sociedade geral, os surdos, por sua vez, vêm conquistando 

independência social e construindo novas relações familiares, de vizinhança, etc.Pode-se 

afirmar, assim, que os surdos,  na sua longa caminhada pela autonomia, aboliram a 

característica de grupo sujeitado às conveniências ouvintistas e assumiram o papel de grupo-

sujeito de sua história (DIZEU; CAPORALI, 2005, p.593-594). 

A comunidade surda caminha no sentido de reconstrução do seu contexto histórico, 

visto que as frentes de defesa do uso de LIBRAS têm como principal argumento o fato de que 

a língua une os surdos e os identifica como comunidade culturalmente definida,da mesma 

forma como ocorre com comunidades indígenas e de colonizações europeias, por exemplo. 

Neste sentido, Guattari aponta que: 
 

Em todas as escalas individuais e coletivas, naquilo que concerne tanto à vida 
cotidiana quanto à reinvenção da democracia – no registro do urbanismo, da criação 
artística, do esporte etc. - trata-se, a cada vez, de se debruçar sobre o que poderiam 
ser os dispositivos de produção de subjetividade, indo no sentido de uma re-
singularização individual e/ou coletiva [...]. Perspectiva que não exclui totalmente a 
definição de objetivos unificadores tais como a luta contra a fome no mundo, o fim 
do desflorestamento ou da proliferação cega das indústrias nucleares. Só que não 
mais tratar-se-ia de palavras de ordem estereotipadas, reducionistas, expropriadoras 
de outras problemáticas mais singulares resultando na promoção de líderes 
carismáticos (GUATTARI, 2001 p.14). 
 
Uma mesma perspectiva ético-política atravessa as questões do racismo, do 
falocentrismo, dos desastres legados por um urbanismo que se queria moderno, de 
uma criação artística libertada do sistema de mercado, de uma pedagogia capaz de 
inventar seus mediadores sociais etc. Tal problemática, no fim das contas, é a da 
produção de existência humana em novos contextos históricos (GUATTARI, 2001 
p.15). 
 
A questão será literalmente reconstruir o conjunto das modalidades do ser-em-
grupo. E não somente pelas intervenções "comunicacionais" mas também por 
mutações existenciais que dizem respeito à essência da subjetividade. Nesse 
domínio, não nos ateríamos às recomendações gerais mas faríamos funcionar 
práticas efetivas de experimentação tanto nos níveis microssociais quanto em escalas 
institucionais maiores (GUATTARI, 2001, p.16). 

 

Esta ideia de Guattari fundamenta as ações surdas de manifestações culturais apesar 

ou por causa de sua identidade, a qual se traduz em seus hábitos e suas estratégias de 

convivência, como em promoções de eventos de surdos, congressos, encontros, campeonatos 

esportivos, cultos religiosos, cinema surdo, teatro surdo, etc. É notável a configuração da 

LIBRAS como dispositivo de produção de subjetividade e de solidificação da cultura surda. 

Guattari (2001) defende ainda a teoria de que a moda e a mídia definem grande parte 

dos hábitos e das manifestações sociais em geral como instrumentos alienantes. Os surdos, 
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nesse contexto, andam na contramão, como evidenciam Dizeu e Caporali (2005), pois lutam 

por construir novas “modas”, novas opiniões da publicidade e da sociedade em geral, e não 

querem antídoto algum para todas as suas conquistas. Ele afirma que  

 
Convém deixar que se desenvolvam as culturas particulares inventando-se, ao 
mesmo tempo, outros contatos de cidadania. Convém fazer com que a singularidade, 
a exceção, a raridade funcionem junto com uma ordem estatal o menos pesada 
possível (GUATTARI, 2001, p.35). 

 

A inclusão social, desejada pelos surdos, concentra-se na acessibilidade linguística e 

no direito de participar de eventos públicos como todos os cidadãos. Mas isto não significa 

que queiram estar em todos os ambientes de forma mandatória e perder sua característica 

cultural. Assim, eles promovem seus encontros e, de certa forma, apartam-se da sociedade 

comum para conviver entre si, com seus semelhantes mais semelhantes (DIZEU; 

CAPORALI, 2005, p.594). Guattari (2001, p.35-36), sobre tal problemática, destaca que: 
 
Em particular no domínio da ecologia social haverá momentos de luta onde todos e 
todas serão conduzidos a fixar objetivos comuns e a se comportar "como 
soldadinhos" - quero dizer, como bons militantes; mas haverá, ao mesmo tempo, 
momentos de ressingularização onde as subjetividades individuais e coletivas 
"voltarão a ficar na delas" e onde prevalecerá a expressão criadora enquanto tal, sem 
mais nenhuma preocupação com relação às finalidades coletivas. 

 

2.3 História sobre o movimento que resultou na Lei de Libras 

 

No cenário mundial, a Europa sediou os principais eventos que envolveram os 

surdos, tanto em registros de opressão e humilhação, quanto de revolução e vitórias. 

Lodi, Moura e Harrison (1997) apontam que Pedro Ponce de León, monge 

beneditino, dedicou-se ao desenvolvimento de um alfabeto gestual para que os filhos surdos 

dos nobres espanhóis dos anos 1520 a 1582 pudessem soletrar as palavras que desejavam 

proferir. A partir de 1813, no mesmo país, Juan Pablo Bonet inicia o processo de oralização 

dos surdos, utilizando o alfabeto manual já em uso para treiná-los a “falar”. Contrariando 

Bonet, o médico inglês John Bulwer defendia a língua gestual como método de comunicação 

e como estratégia educacional. 

Assim transcorreu a educação e a comunicação dos surdos até meados do século 

XVIII, quando Charles L’Épée, Abade francês, iniciou o processo de reconhecimento da 

linguagem gestual como a mais natural dos surdos e a identificação dos seus componentes 

gramaticais, os quais a transformaram em língua. Ele se envolveu com os surdos de tal 

maneira que fundou uma escola para surdos em Paris, que utilizava a língua de sinais, 
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conforme afirmam os mesmos autores. A escola ainda existe, sob o nome de Instituto 

Nacional de Jovens Surdos de Paris. 

Já Lodi, Moura e Harrison (1997) mostram que, a partir desse acontecimento, 

surgiram muitos estudos comprovando a efetividade da língua gestual em nível mundial, até 

que, nos Estados Unidos, os surdos começaram a tornar-se professores e a ensinar em escolas 

de surdos. Assim, o educador surdo francês Laurent Clerc e o educador americano Thomas 

Hopkins Gallaudet abriram uma escola para surdos em 1817, e o filho de Gallaudet, Edward, 

fundou, em 1857, a Universidade Gallaudet, a única no mundo para surdos especificamente e 

que ainda funciona em Washington, D. C. Sua língua oficial desde sempre foi a Americana de 

Sinais (American Sign Language – ASL) e, ainda que admita estudantes ouvintes, estes 

precisam ser fluentes em ASL para comunicarem-se na instituição e para assistirem às aulas.  

Porém, os surdos lamentam até hoje que tenha havido em 1880, em Milão – Itália, o 

1º Congresso Mundial de Educação de Surdo, frequentado por ouvintes que, a despeito do 

desenvolvimento que os surdos vinham experimentando até então, decidiram por proibir o uso 

de línguas gestuais na educação de surdos e adotar o oralismo como meio de ensino (LODI; 

MOURA; HARRISON, 1997). Segundo os autores, à exceção dos Estados Unidos, que 

sempre se mantiveram radicais na escolha da ASL como língua oficial dos surdos, inclusive 

para a educação, esta foi a dura e rejeitada realidade educacional dos surdos desde o 

Congresso de Milão até o início dos movimentos surdos, por volta de 1990, em prol da 

utilização da língua de sinais.  

Durante a década de 60, William Stokoe, linguista da Universidade Gallaudet, 

realizava estudos e pesquisas sobre a Língua de Sinais Americana (ASL), conforme relatam 

os autores Lodi, Moura e Harrison (1997). Com a ASL, Stokoe propunha a utilização de um 

código para que se produzisse uma comunicação eficiente, com aspectos gramaticais e 

sintáticos, o que a definia propriamente como língua e não linguagem, já que esta última é 

caracterizada por não possuir estrutura gramatical, semântica, sintática ou fonológica, entre 

outras peculiaridades linguísticas. 

Travassos (2008) conta, confirmado pelas informações do site do INES5 (2004), que, 

no Brasil, ainda que a regra fosse a obrigatoriedade da oralização para os surdos, nos anos 60 

havia a Comunicação Total (CT), a qual propunha que a comunicação ocorresse por qualquer 

veículo: oral ou visual, mesclando as línguas oral e de sinais, gestos e outros símbolos. 

Atualmente, a CT está em desuso, em função da defesa do bilinguismo, especialmente na 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 http://www.ines.gov.br/ines_portal_novo/ Acesso 27 set 2014. 
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educação de surdos.  A CT foi bem aceita e adotada em programas educacionais de algumas 

escolas que, posteriormente, tornaram-se peças chaves e referências para o surgimento ou 

readequação de outras escolas de surdos pelo país. São exemplos o Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES), do Rio de Janeiro (RJ), e o Colégio Concórdia, de Porto Alegre 

(RS). 

A história que consta no site do INES revela que ele foi fundado por um surdo 

francês, E. Huet, em meados do século XIX, tendo recebido apoio do governo imperial, com 

acompanhamento do Marquês de Abrantes. Seu título passou por várias mudanças até chegar 

ao nome atual – INES. O início das atividades data de 1º de janeiro de 1956, sendo 

reconhecida legalmente como a primeira escola de Surdos do Brasil em 26 de setembro de 

1957, dia que ficou marcado como “o Dia do Surdo” no país. Ainda em funcionamento, 

atende desde bebês até adultos, trabalhando desde a Estimulação Precoce até o Ensino Médio 

e oferecendo um Curso Bilíngue de Pedagogia, o pioneiro da America Latina. 

Já o Colégio Especial Concórdia foi fundado em 05 de setembro 1966 pelo 

Reverendo Luterano Dr. Martin Carlos Warth e sua esposa, Naomi Hoerlle Warth. Até hoje, a 

escola funciona oferecendo ensino a surdos, desde a estimulação precoce até o Ensino Médio 

(COLÉGIO..., 2013).  

A grande instituição social e política dos surdos surgiu em 1977, sob o título de 

Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos (FENEIDA), e 

atendia a toda população surda do país, ainda que composta por ouvintes (HISTÓRICO, 

2013). A intenção era promover melhores condições de vida aos surdos, mas eles, os 

interessados, ficavam à margem das decisões e consideravam alguns aspectos indesejáveis 

nos objetivos e nas condutas da Instituição (JUNG, 2013). Esta situação incomodava os 

surdos, que formaram, em 1983, a Comissão de Luta pelos Direitos Surdos, a fim de 

participar das decisões administrativas da FENEIDA em uma batalha ferrenha por autonomia 

e por seus interesses. Com isso, os surdos adquiriram credibilidade e passaram a ter voz ativa 

na FENEIDA, assumindo, inclusive, a sua diretoria. Finalmente, em 16 de maio de 1987, foi 

aprovado o novo estatuto da entidade, que passou a se chamar Federação Nacional de 

Educação e Integração dos Surdos (FENEIS). Esta nova federação teve e tem enorme 

representatividade na luta pelos direitos dos surdos e sua diretoria é inteiramente surda 

(HISTÓRICO, 2013). 

Neste contexto, o primeiro movimento surdo registrado foi narrado por Rangel 

(2004) e ocorreu na França, em 1834, quando os surdos reuniram-se pela primeira vez em um 
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banquete, que se tornou um evento anual, em honra ao Abade L’Épée. Nascia, assim, o 

Movimento Surdo, o precursor do realizado aqui no Brasil e em outros países.  

A autora, Felipe (2006), expõe que, em nossa pátria, como já foi possível perceber no 

histórico exposto, os surdos têm uma organização e empenham-se por seus direitos e por 

reconhecimento e dignidade há muitos anos. Estudos produzidos sobre surdez, linguagem 

gestual, cultura e identidade surdas, e discussões sobre o tema, inspiraram a Senadora 

Benedita da Silva a entregar, em 1993, um projeto de Lei que engatou uma longa história de 

conquistas para os surdos.  

Entre estas conquistas, está a Lei de LIBRAS, que teve origem em um movimento 

realizado pelos surdos em 1999, em Porto Alegre (RS). Houve, naquele ano, o Congresso de 

Educação Bilíngue para Surdos, em sua quinta edição. Antes deste evento, os surdos 

realizaram o que chamaram de “Pré-Congresso ao V Congresso de Educação Bilíngüe para 

Surdos”, ocorrido de 20 a 21 de abril, e então elaboraram um documento intitulado “A 

Educação que nós Surdos queremos”. Este documento foi entregue em mãos ao Governador 

do Estado do Rio Grande do Sul da época, Olívio Dutra. Este foi o primeiro grande passo para 

o processo de oficialização da Língua de Sinais como língua oficial brasileira (MONTEIRO, 

2006).O mesmo texto continha outras reivindicações e solicitações por parte dos surdos, com 

ênfase na questão educacional desde a estimulação precoce até o ensino superior. 

Tal documento serviu como subsídio para a formulação da Lei 10.436/02, 

regulamentada pelo Decreto n.º 5.626/05. Nos 12 anos de tramitações, desde a entrega do 

projeto de lei da Senadora Benedita da Silva até a promulgação do Decreto, houve incessantes 

discussões em níveis escolares, locais, regionais e nacionais para, de certa forma, adiantar as 

reformas educacionais (primariamente) desejadas. No entanto, nem todas as reivindicações 

foram inseridas nos caput da Lei e do Decreto, mas as modificações no cotidiano dos surdos 

foram maciçamente sensíveis e muitas delas estão citadas neste trabalho. Isto não significa 

que não restem mais solicitações, nem que todas as determinações sejam respeitadas. Ainda 

há muito que se construir em termos de dignidade e igualdade. 
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Figura 2 - Passeata de 1999, durante o Pré-Congresso ao V Congresso de Educação Bilíngüe para surdos em 

Porto Alegre (RS).  
Fonte: RANGEL, 2004. 

 

Toda esta trajetória corrobora as afirmações de Guattari (2001) e mostra que os 

surdos rejeitaram a “passividade fatalista” e a deterioração das relações de humanidade para 

construir relações ativas e positivas, utilizando-se de artefatos culturais bem específicos, como 

a sua língua, e de atividades separatistas, como os eventos esportivos exclusivos para surdos. 

 

2.4 A cultura surda 

 

A definição de “cultura” no dicionário refere-se ao  
 

complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições e doutros 
valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente e característicos de uma 
sociedade, civilização [...]. O desenvolvimento de um grupo social, uma nação, etc. 
que é fruto do esforço coletivo pelo aprimoramento desses valores: civilização, 
progresso [...] (FERREIRA, 1986).  

 

Os valores que constroem a civilização e encaminham determinado grupo ao 

progresso, na perspectiva da comunidade surda pode ser percebida com o desenvolvimento 

dos surdos através do uso da língua de sinais.  

Segundo a teoria dos Estudos Culturais, a cultura passa a ser vista como um espaço 

de produção, reprodução e/ ou continuidade social. Dessa forma, é possível constatar esse 

movimento na comunidade surda, onde os elementos culturais são transmitidos de geração em 
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geração, se mantendo ou se modificando quando assim se faz necessário, sempre atendendo 

os interesses da comunidade. Hall (1980) afirma que a “cultura não é uma prática, nem é 

simplesmente a descrição da soma dos hábitos e costumes de uma sociedade. Passa por todas 

as práticas sociais e é a soma das suas inter-relações”. 

Para Strobel (2008, p.22), autora dos Estudos Surdos, relacionado aos Estudos 

Culturais, bem caracteriza a cultura surda, como se vê abaixo: 

 
Cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim 
de se torná-lo acessível e habitável ajustando-os com as suas percepções visuais, que 
contribuem para a definição das identidades surdas e das ‘almas’ das comunidades 
surdas. Isto significa que abrange a língua, as idéias, as crenças, os costumes e os 
hábitos de povo surdo. 

 

Partindo-se da ideia de que os surdos, por identificarem-se pelo uso de uma língua 

própria, a LIBRAS, formam um grupo de características peculiares em seu modo de vida e de 

comunicação, e é preciso estar atento a essa dimensão, como afirmam Santana e Bergamo 

(2005). Ora, se a forma de comunicação dita traços de sociedades e de grupos sociais, então 

os surdos assemelham-se a grupos indígenas e de nacionalidades marcadas por hábitos e 

costumes tradicionais na sua maneira de agir e de viver, já que possuem uma língua específica 

e também convivem produzindo costumes típicos segundo os autores. 

Embutidos no uso da LIBRAS estão outros aspectos importantíssimos da cultura dos 

surdos que vão além da possibilidade de interação com sua comunidade e sua família, mas 

que também produzem melhora na autoestima dos surdos. Isto porque, por meio da LIBRAS, 

os surdos têm acesso a informações, conhecimento, viabilidade de participações sociais, o que 

lhes confere segurança e autoconfiança para assumir-se como sujeitos ativos na sociedade 

(SANTANA; BERGAMO, 2005). 

A língua atua, nas relações ecológicas dos surdos, como um instrumento de 

“subjetivação e singularização” que se opõe à “ordem ‘normal’ das coisas”, que Guattari 

(2001) apresenta como vetor de mudança, de evolução positiva das relações humanas. 

 

2.5 O que os surdos pensam sobre a inclusão na educação? 

 

Conforme já foi mencionado no trecho sobre a Ecologia Social, os surdos, em geral, 

anseiam pela acessibilidade e possibilidade de inclusão social para construir e fortalecer sua 

cultura e participar efetivamente da sociedade (DIZEU; CAPORALI, 2005). Porém, no âmbito 

da educação, sua opinião é diferente: preferem estudar em um ambiente que seja “mais” deles, 
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que garanta o respeito e o fomento à cultura surda, que assegure o uso da LIBRAS, que seja 

favorável ao desenvolvimento e consolidação da identidade surda  (LODI, 2005). A identidade 

surda é consolidada em espaços como as associações e outros contextos onde a língua de 

sinais desempenha papel fundamental, segundo Quadros e Massutti (2007)  

 
No Brasil, as Associações de Surdos sempre buscaram os elos de umas com 
as outras para manter e facilitar o contato entre surdos de diferentes regiões 
do país, favorecendo a herança da língua de sinais a gerações de surdos e 
famílias surdas. As festas, os jogos, os encontros nacionais, foram e 
continuam sendo formas surdas para propiciar a interação social e o 
desenvolvimento da língua e cultura surda. (p.241) 

 
Dois autores, Goldfeld (2001) e Araújo (2011), notificam que esse desejo advém da 

necessidade percebida pelos surdos de que a LIBRAS seja valorizada como marca cultural e 

de que as crianças iniciem sua vida estudantil em ambiente próprio, com recursos de 

comunicação específicos para suas necessidades e que assim acumulem conhecimento e 

aprendizagens mais concretas até o fim do Ensino Fundamental. Autores mais 

contemporâneos confirmam esta característica da cultura surda e a escolha feita pelos surdos 

em relação à escola como um local de produção e compartilhamento de cultura, sendo, 

portanto, um marcador cultural (LOPES; NETO, 2006). 

Já nos Ensino Médio e Superior, supõe-se que os estudantes, bem amadurecidos em 

sua identidade e em sua cultura, já tenham adquirido uma boa bagagem de conhecimento 

geral e de Língua Portuguesa e, então, já possam aproveitar melhor as informações passadas 

por um Tradutor/ Intérprete de Língua de Sinais (TILS) (QUADROS, 2004, p.62). 

Quadros (2004; 2006) ainda ressalta que, antes disso, a primeira língua dos surdos, a 

LIBRAS, precisa ser valorizada e utilizada para que as crianças sejam inseridas naturalmente 

na comunidade surda. Além disso, a utilização da LIBRAS possibilita o desenvolvimento, 

desde cedo,da identidade das criação, bem como o conhecimento da sua cultura para que, 

posteriormente, possam conviver em sociedade e, até mesmo, estudar em escolas e 

universidades regulares, em turmas inclusivas, que utilizem a língua portuguesa como 

primeira língua (L1), sem que isso lhes cause (tantos) danos.  

Machado (2009) descreve, entre vários estudos, uma pesquisa realizada com surdos 

estudantes do Ensino Supletivo, em que os alunos revelaram a dificuldade em aprender 

utilizando a Língua Portuguesa por desconhecerem o significado de muitas palavras. Na 

mesma obra, é citada uma explanação de Quadros (1997) sobre as diferenças estruturais e 

modais entre as Línguas Portuguesa e Brasileira de Sinais: a primeira é oral-auditiva (isto é, 

depende de o som emitido pelo aparelho fonador de um interlocutor ser percebido e 
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compreendido pelo aparelho auditivo do outro), enquanto a segunda é viso-espacial (consiste 

em que um interlocutor perceba visualmente os movimentos corporais produzidos pelo outro) 

e ainda confirma e justifica a dificuldade de compreensão da Língua Portuguesa escrita pelos 

surdos pela ambiguidade e diversidade de significados que algumas palavras assumem 

dependendo do contexto em que aparecem. 

Atualmente há uma acirrada discussão sobre a política educacional no Brasil, que 

tenta combater a dinâmica existente até alguns anos atrás e que ainda perdura em alguns 

locais, quanto ao funcionamento de escolas bilíngues, que utilizam a Língua Brasileira de 

Sinais como L1. Há um movimento pelo fechamento dessas escolas e transferência dos alunos 

para classes regulares (REVISTA ESCOLA, jan. 2012). Porém, a despeito do desejo dos 

interessados na ação, não há uma consideração com a qualidade do ensino ofertado aos alunos 

surdos, que deve passar e ser adaptado por TILS. Estes nem sempre dominam o conteúdo que 

precisam traduzir e necessitariam de um aperfeiçoamento e aprofundamento consistente para 

desempenhar seu papel a ponto de equipararem-se as informações transmitidas por eles 

àquelas que os alunos ouvintes recebem diretamente dos professores. Existe uma negligência 

por parte dos proponentes dessa mudança no que tange ao reflexo em longo prazo da 

formação e graduação dos estudantes surdos incluídos (ARAÚJO, 2011, p.25). 

Pode-se comparar a proposta de inclusão à “semiótica capitalística” referida por 

Guattari (2001), segundo a qual os surdos tentam combater com seus movimentos e uma nova 

prática micropolítica e microssocial – já mostrada no item dos movimentos surdos –, 

trabalhando para a humanidade surda, e não somente para o reequilíbrio dos interesses 

políticos governamentais. 

No ano de 2012, foi redigida uma carta endereçada ao Ministro da Educação atuante 

na época, escrita por professores doutores surdos de Universidades Federais, que exprime a 

opinião deles e resultados de pesquisas na área provando o repúdio dos surdos à obrigação da 

educação inclusiva e que denuncia a forma como as novas regras para educação são 

elaboradas: com total desprezo pela preferência dos sujeitos em questão e com a 

desconsideração de todo conhecimento científico produzido pelos e para os surdos em 

temáticas de educação (CAMPELLO; PERLIN; STUMPF; MIRANDA; REZENDE; 

MARQUES et al., 2012). 

Seguem trechos pertinentes da referida carta que corroboram as informações acima. 

 
Afirmar que “A política de educação inclusiva permitiu um crescimento espetacular, 
de forma que os estudantes com deficiência convivem com os outros alunos e os 
outros alunos convivem com eles” nos angustia, pois queremos conviver com os 
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demais cidadãos brasileiros, sim, mas queremos, acima de tudo, que a escola nos 
ensine. A educação inclusiva, grande parte das vezes, permite o convívio de todos os 
alunos entre si, mas não tem garantido o nosso aprendizado, o aprendizado dos 
surdos. As aulas não são ministradas diretamente em nossa primeira língua e a 
segunda língua é ensinada na escola numa modalidade da qual não temos acesso 
pleno. Por isso, dizer que “A escola de atendimento especial é um direito, sim, mas 
para ser exercido de forma complementar e não excludente” oprime o potencial que 
muitos alunos têm, mas que não é desenvolvido com as diretrizes atualmente 
apresentadas pelo MEC para moldar as escolas inclusivas brasileiras abertas à 
matrícula de alunos surdos. 
 
Várias pesquisas mostram que os surdos melhor incluídos socialmente são os que 
estudam nas Escolas Bilíngues, que têm a Língua de Sinais brasileira, sua língua 
materna, como primeira língua de convívio e instrução, possibilitando o 
desenvolvimento da competência em Língua Portuguesa escrita, como segunda 
língua para leitura, convivência social e aprendizado. Não somos somente nós que 
defendemos essa tese. Reforçamos que há um número relativamente grande de 
mestres e doutores, pesquisadores de diversas áreas de conhecimento, além de 
professores de ensino básico e superior, que identificam essa realidade e atuam 
nessa luta conosco. Todos os pesquisadores sérios proclamam que as ESCOLAS 
BILÍNGUES PARA SURDOS, cujas línguas de instrução e convívio são a Libras 
(L1) e o Português escrito (L2), são os melhores espaços acadêmicos para a 
aprendizagem e inclusão educacional de crianças e jovens surdos (p.01). 
 
Posto isso, Senhor Ministro, reiteramos as reivindicações da Comunidade Surda, 
entre as quais inclui-se o pedido de que as Escolas Bilíngues, cuja oferta educacional 
priorize a instrução em Libras e em Português escrito, sejam contempladas no Plano 
Nacional de Educação (p.02). 
 
Temos uma língua própria, Senhor Ministro, precisamos de escolas que adotem essa 
língua, a língua de sinais brasileira, como primeira língua para instrução e para o 
convívio social. Por não atender a essa necessidade linguística, o fechamento de 
escolas e classes específicas para surdos não resultou em uma ampliação das 
matrículas de alunos surdos e com deficiência auditiva, mas em uma exclusão de 
milhares desses alunos do sistema educacional do país (p.03). 

 

Consta, ainda, na carta, um trecho do texto elaborado na Convenção Internacional 

das Pessoas com Deficiência, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), que 

confirma a postura dos surdos do Brasil e evidencia que a intenção não é só brasileira, mas 

também compartilhada e apoiada mundialmente. Tal trecho é apresentado abaixo:  

 
É importante mencionar que, quando pensamos em estudantes surdos e suas 
necessidades, precisamos considerar que a língua de sinais é a língua materna e 
primeira língua para uma pessoa surda. A educação na língua de sinais e a língua de 
sinais como matéria escolar, portanto, não são adaptações por si, mas formam uma 
parte normal da educação. As crianças ouvintes precisam ser educadas em suas 
línguas maternas e precisam estudar tal língua, e fazer isso não significa adaptar o 
ensino aos alunos. [...] Felizmente, o paradigma na educação está se alterando e há 
um novo foco nos princípios importantes: (i) todas as crianças devem ter o mesmo 
acesso à educação; (ii) crianças aprendem melhor quando aprendem juntas; e (iii) 
reconhecer e celebrar a diversidade e aumentar as oportunidades para participação 
igual. Uma educação bilíngue para estudantes surdos e ouvintes, que inclua a língua 
de sinais como a principal língua de instrução, enquanto a língua escrita do país é 
utilizada para ensinar a ler, significa incorporar esta mudança de paradigma. A 
transposição dos alunos com deficiências para a educação regular deve levar em 
consideração o papel importante que o apoio de pares de outras crianças com 
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deficiências pode desempenhar no aprendizado, como para crianças surdas, bem 
como promover habilidades de liderança das crianças com deficiências. As crianças 
surdas precisam ser incluídas primeiramente através da língua e da cultura mais 
apropriada antes de serem incluídas nas diferentes áreas da vida em estágios 
posteriores, por exemplo, no ensino médio e superior, bem como na vida 
profissional. O apoio dos pares é necessário (p.04). 

 

O contraste entre as disposições e as práticas de eventos marcados pela cultura surda 

e as atividades educacionais regulares em que os surdos são inseridos é tão marcante que é 

capaz de, em grandes proporções, gerar ondas de protestos e de discussões sobre o tema, 

como salienta Machado (2006): 

 
A questão não está em recusar, a priori, tentativas de inserção dos excluídos (entre 
eles, o surdo) na escola. Parece que se superficializa a temática sobre o processo de 
integração/inclusão do surdo na escola regular, quando se limita o que sejam as 
ações necessárias para a sua integração/inclusão, ao fato de colocá-los fisicamente 
nas escolas regulares, optando-se por modelos pedagógicos que expressam a herança 
que a instituição, direta ou indiretamente, deixou para os educadores atuais – um 
modelo clínico, oralista e assistencialista na educação de surdos. Esse modelo ainda 
hegemônico, em síntese, pauta-se por uma atitude “normalizadora” em que as 
diversas formas de educação de surdos têm a intenção de “ouvintizar”, ou seja, de 
fazê-los parecer como ouvintes (MACHADO, 2006, p.41). 

 

A empreitada dos surdos consiste em mostrar a quem legisla que as diferenças e 

deficiências requerem estratégias específicas de inclusão e que não se pode igualar um 

deficiente físico que se comunica em português com um surdo que se comunica em LIBRAS. 

O ensino em Língua Portuguesa pode ser oferecido a alunos com déficits cognitivos e/ou 

motores, mas querer fazê-lo forçadamente a indivíduos cuja língua mãe não é esta é um ato 

arbitrário e violento. 

 

2.6 Inclusão social fora da educação 

 

A participação social dos surdos foi, no passado, quase nula. As barreiras de 

comunicação eram invencíveis, os surdos eram obrigados a se comportar como ouvintes e a 

desenvolver uma “fala” – a oralização –, de modo que não era oportuno, nem agradável, a sua 

participação em ambientes de ouvintes. As condições de trabalho eram precárias, o acesso à 

comunicação em locais públicos, inexistente, e os surdos não eram protagonistas da própria 

história (GOLDFELD, 2001). 

Essa exclusão é refletida em diversos aspectos da subjetividade surda, especialmente 

no fantasma do oralismo. Porém, à luz da Ecologia Mental (GUATTARI, 2001) os surdos 

produziram mudanças e construíram si próprios, tendo a sua língua como ponto de ruptura, de 
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denotação e de significação da sua humanidade. No cenário nacional a Lei 10.098/2000, Lei 

de Acessibilidade colaborou para mudanças em diferentes espaços de atuação dos surdos e de 

outras pessoas. No Artigo 2º o conceito de acessibilidade é descrito como "possibilidade e 

condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de 

comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida". (BRASIL, 

2000) 

Depois de muitas lutas e de muita revolta de alguns surdos que quiseram apossar-se 

dos seus direitos de cidadãos, foram promovidas manifestações e elaborados estudos sobre 

suas condições sociais, levando em consideração a Lei de Acessibilidade que reforçou os 

direitos de todas as pessoas. Foi, enfim, formulada e reconhecida a Lei de LIBRAS (10.436), 

(BRASIL, 2002) , que a tornou a segunda língua oficial brasileira. Em 2005, foi despachado o 

Decreto 5.626 (BRASIL, 2005), que regulamenta a utilização da língua, assegurando o direito 

à presença de intérpretes em atos públicos, na educação, etc. Nesse cenário, torna-se 

obrigatório o ensino da LIBRAS em cursos de licenciatura, entre outros aspectos que foram 

fundamentais para a mudança de postura dos surdos diante da sociedade (LIMA, 2006). 

Retornando aos ideais de Guattari (2001), a Lei de LIBRAS veio para libertar os 

surdos do seu maior fantasma, o oralismo, para reconstruir suas engrenagens em face aos 

destroços daquela prática e para ajudá-los a “tolher a falta de graça e passividade ambiente” 

(p.56) a que eram submetidos, tal como fez o autor sugerindo a reflexão sobre as Três 

Ecologias. 

A este respeito, Valentim, Simioni e Zanchin (2010) trazem a informação de que 

com o advento da Lei de LIBRAS, paulatinamente começaram a ocorrer mudanças na atitude 

dos surdos, que passaram a frequentar mais escolas e universidades e a utilizar sua palavra 

gestual para modificar os ambientes onde vivem, adquirindo o respeito dos ouvintes e dos 

demais surdos, além de servirem de exemplo para que outros surdos também conquistassem 

sua cidadania.  

Dentre essas mudanças, está a presença de legendas em programações televisivas e 

de quadros com imagem de TILS, sinalizando o que está sendo dito em alguns programas, 

como afirmam Lacerda (2009) e Lima (2006).Esses autores ainda mostram que eventos e atos 

públicos também passaram a ter intérpretes atuando, o que tornou os surdos alvos de atenção 

de olhares curiosos. Pouco a pouco, esses pequenos detalhes foram tomando corpo para que a 

percepção dos surdos por parte da sociedade em geral fosse se modificando e eles 

construíssem uma imagem e uma postura muito mais vultosa.  
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Dessa forma, os surdos começaram a escrever páginas e páginas de importantes fatos 

históricos e que não cessam de ocorrer e de provocar mais e mais transformações sociais, 

iniciando-se pelo próprio ingresso de surdos no mercado de trabalho do ensino, tornando-se 

professores de crianças surdas. Tal feito é considerado positivo para que elas possam iniciar o 

processo de alfabetização a partir de experiências sinalizadas e construir modelos e 

referenciais adultos de seus pares (LODI, 2005, p.419-422). 

Pereira (2009) comenta que o “sistema de cotas”, formado pela Lei de Cotas (Lei 

8.213/91) e pelo Decreto 3898/99, proposto pelo Governo Federal, também contribuiu 

grandemente para a inserção social trabalhista dos surdos, promovendo o ingresso de muitos 

em empresas de diversas áreas. Lobato (2009) coloca ainda: 

 
Pode-se constatar que a legislação, ou seja, a Lei de Cotas e o Decreto 3298/99, de 
fato, provocaram um aumento das oportunidades de trabalho ofertadas às pessoas 
com deficiência. Este aumento foi observado e sentido pelas próprias pessoas, que 
também reconhecem o aspecto limitante de necessitas de uma legislação, 
acompanhada por fiscalização, para que sei direito ao trabalho seja cumprido, 
embora ainda não seja respeitado, pois as contratações ainda se realizam em função 
da lei, ou seja, como uma obrigação pelos empregadores, e não pelo reconhecimento 
da capacidade de trabalho destas pessoas. 

 

Porém, o advento da referida Lei não solucionou completamente o problema do 

desemprego dos surdos, tampouco conferiu igualdade de condições entre surdos e ouvintes. 

Ainda hoje, os surdos ocupam cargos de menor relevância em empresas, ficam confinados a 

ambientes internos e com funções que exijam mínima comunicação com os colegas, já que a 

lei que obriga sua contratação não prevê adaptações linguísticas da equipe de trabalho onde o 

surdo será empregado. Depende da boa vontade dos colegas em aprender a língua do surdo, o 

que vem sendo facilitado pelo aumento da oferta de cursos de LIBRAS para a população em 

geral (PEREIRA, 2009). 

O mesmo autor também afirma que mesmo os funcionários de cargos mais altos ou 

de supervisão/chefia em empresas que contratam surdos deveriam dominar a língua de sinais 

para melhorar a sua comunicação com seus subordinados e poder melhor avaliá-los em suas 

atuações. Os surdos não são menos capazes que os ouvintes, no entanto, não progridem dentro 

de empresas em função da falta de incentivo e de condições para que participem de 

capacitações e palestras, frequentemente proporcionadas nas empresas. Dessa forma, os 

surdos ficam à parte, inclusive, de algumas decisões que deveriam ser tomadas pelos próprios 

trabalhadores.   
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Evidentemente, não se pode imputar a responsabilidade inteira sobre os dirigentes 

nos casos de falhas de comunicação. Ainda existem surdos semi ou analfabetos (ABREU, 

2013), o que inviabiliza comunicações em formato escrito, como em circulares e avisos 

impressos. Todavia, Pereira (2009) ressalta que a presença de intérprete em reuniões é 

obrigatória e nem sempre é observada, de forma que, por vezes, o surdo não participa de 

assembleias justamente pela ausência de TILS, ficando, então, à parte de informes, sem 

direito a votos, entre outras circunstâncias contraproducentes. 

Por outro lado, Felipe (2006) nos mostra que a Lei de Libras trouxe como efeito 

secundário a criação e a oferta de cursos de LIBRAS e que a procura é grande. Também diz 

que, motivadas por vantagens laborais oferecidas a quem domine a língua, muitas pessoas 

procuram a qualificação. Há também pessoas que queiram aprender apenas por razões sociais, 

por interesse particular ou por curiosidade. Isto aumenta maciçamente o número de ouvintes 

que conheçam ou dominem a LIBRAS e que promovam maior e melhor integração social 

entre surdos e ouvintes, melhorando o atendimento a eles em lojas, restaurantes, repartições 

públicas, etc., e poupando-os do constrangimento de terem que fazer inúmeros gestos, 

mímicas e situações embaraçosas para poderem expressar-se e serem compreendidos. 

Esse crescimento em quantidade e qualidade de comunicação entre surdos e ouvintes 

fez diminuir o preconceito contra os primeiros, que eram considerados até alguns anos atrás 

menos inteligentes, “loucos”, menos capazes, indesejáveis. Ainda há preconceito, mas ele 

vem sendo percebido pelos surdos como menos intenso e menos frequente conforme Silva et 

al. (2003). 

Outro resultado da Lei de Libras para a inclusão social dos surdos, segundo Silva et 

al. (2003), foi o ingresso de muitos em universidades por aprovação de concursos públicos, 

ocupando cargos de professores de LIBRAS. Obviamente, somente os surdos com diploma de 

curso superior ingressam na carreira, mas este fato serviu como incentivo para que muitos 

outros ingressassem neste nível de educação e alcançassem títulos de graduados, especialistas, 

mestres e doutores. Percebe-se, assim, que os surdos vêm tendo produções literárias e 

acadêmicas reconhecidas e valorizadas no meio científico e acadêmico, modificando suas 

relações ecológicas também nesse meio, o que vai ao encontro dos ideais de Guattari, quando 

defende a evolução da prática – observada no cotidiano dos surdos - e das suas bases teóricas. 

Estas modificações referem-se à inversão de papeis que vem sendo propostas quando os 

surdos saem dos bancos receptores acadêmicos e assumem o posto de professores difusores 

de ideais e de conhecimento. 
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Em concursos públicos que não se destinem ao ensino da LIBRAS, a aprovação de 

surdos ainda é pequena, visto que as provas são elaboradas e realizadas em Língua 

Portuguesa, o que dificulta a compreensão dos surdos, como já foi explicitado neste trabalho 

(TAVEIRA; MARTINS, 2012, p.09). 

 

2.7 Narrativas históricas surdas 

 

O processo de construção histórica de qualquer tema passa pela compreensão do 

passado a partir do registro de fatos colhidos em textos impressos, fotografias, documentos, 

notas de imprensa, expressões de arte, e também, de forma mais numerosa (ainda que não 

formal), nas narrativas de pessoas que experimentam e testemunham o teor histórico em 

questão (MAUAD, 1996). Nelas, e a partir delas, exprimem-se características e peculiaridades 

inerentes a grupos culturais. Além disso, é possível definir marcos históricos e traços de 

identificação desses grupos, como ocorre com as identidades surdas, construídas e descritas 

com o passar do tempo por meio de tais narrativas (DANESI, 2008). 

O mesmo ocorre com demais aspectos da história surda, em todos os seus espectros. 

É ainda relativamente recente a produção científica e histórica dos surdos, de modo que há 

dificuldade de obtenção de dados registrados e oficiais. Dessa forma, as narrativas assumem 

uma condição primordial no processo de registro da história surda. 

É válido destacar aqui, pelo contexto do estudo e pela relevante colaboração para a 

história geral dos surdos, as narrações e principais aspectos das associações de surdos no 

Brasil. Assim, é importante salientar que as associações de surdos tiveram sua origem no 

Grêmio Esportivo do INES, fundado em 1930. O Instituto era a única escola de surdos no 

país, congregando, portanto, um número muito expressivo de surdos vindos de diversas partes 

do Brasil. O Grêmio era responsável por elaborar ou adaptar regras de esportes e desportos e 

organizar competições internas das quais a maioria, se não todos os alunos, participavam com 

grande interesse. Estes eram importantes eventos de confraternização e interação entre surdos, 

concorrendo para a integração social daqueles indivíduos. Ocorre que, ao concluírem seus 

estudos no INES e retornarem à sua terra de origem, muitos surdos sentiam falta dos eventos 

esportivos e sociais promovidos pelo Grêmio Esportivo e, impelidos pelo desejo de retomar e 

ampliar as possibilidades de convivência entre surdos, fundaram várias associações de surdos 

Brasil afora (MONTEIRO, 2006). 

Muitas dessas associações existem desde aquela época, várias outras foram fundadas 

posteriormente e algumas já se extinguiram, mas a despeito das inconstâncias estruturais e 
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organizacionais, devem-se às associações muitas vitórias conquistadas pelos surdos em 

âmbito político e social. As associações figuram como fortes organizações nas quais os surdos 

somam forças para lutar por seus direitos, para consolidar sua cultura, para conviver com 

semelhantes e para confraternizar. 

Em muitas dessas confraternizações, o esporte aparece como diversão, nos jogos de 

pingue-pongue durante jantares, e até em competições exclusivas de surdos, nas quais o 

esporte é o cenário principal. Percebe-se, então, uma colaboração recíproca e integrada entre 

eventos esportivos e associações de surdos, considerando-se que as associações tiveram 

origem por causa dos eventos esportivos e estes, atualmente, devem-se a elas. 

Tamanha é a frequência e o peso dos jogos esportivos na vida dos surdos, que houve 

a necessidade de articular as associações de maneira a controlar e melhor promover estes 

eventos, que transpõem fronteiras de municípios e estados. Foi então percebida a necessidade 

de organizar as associações para eventos esportivos em instâncias estaduais, fundando-se, 

assim, as federações esportivas. 

Neste trabalho, portanto, as narrativas históricas serão o carro chefe para recolher as 

informações sobre a história dos esportes surdos, tendo-se como fonte os relatos e exposições 

feitos por duas pessoas de grande vulto na história esportiva dos surdos: Sentil Dellatorre, 

fundador da Confederação Brasileira de Desportos Surdos (CBDS), e Mario Pimentel, 

primeiro presidente da CBDS. 

Além dos discursos e relatos dos dois entrevistados, serão utilizados como indícios 

históricos documentos, fotografias e outros materiais pertinentes ao estudo e que formam o 

patrimônio histórico dos surdos no âmbito dos esportes. Justamente por não haver registros 

formais, esta é a oportunidade de tornar oficiais estes fatos, de valorizar os objetos e de 

consolidar a história dos esportes dos surdos no Brasil. 

Com efeito, este será mais um importante tributo para futuras e maiores redações 

sobre a cultura surda e um forte incentivo para a confirmação da autonomia da comunidade 

surda e de novas conquistas de espaço e de reconhecimento. 

 

2.8 O esporte (“ouvinte”) 

 

Esporte é o termo utilizado para designar os exercícios físicos realizados individual 

ou coletivamente, que obedecem a regras e não têm fim utilitarista. Proni e Lucena (2002) e 

Duarte (2003) narram que esportes são praticados desde as mais remotas épocas da 

humanidade, quando, em registros muito antigos, os homens primitivos competiam com a 
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caça e com lutas. Tempos depois, conforme os mesmos autores, os homens competiam para 

adquirir status e poder diante da sociedade, ou ainda, para produzir fronteiras culturais, como 

no caso do futebol americano, criado para produzir uma “americanização” da cultura inglesa a 

fim de fazer o caminho inverso da colonização e implantar-se comercialmente na Inglaterra a 

partir dos Estados Unidos. 

Nessa época, começaram a ser praticados exercícios físicos com o intuito de preparar 

os corpos para as competições, os primeiros treinamentos físicos. Quando chegaram os 

períodos de guerras, os povos cujos militares participavam de competições tinham melhores 

performances em campo de batalha. Assim, instituíram-se as escolas ginásticas nos países 

com maiores partidos nas guerras ou com mais disputas de interesses ocorrendo em fronts 

(SIGOLI; ROSE JÚNIOR, 2004).  

Sigoli e Rose Júnior (2004) ainda comentam que as Escolas Ginásticas6 tinham o 

objetivo principal de preparar os homens para as guerras, mas acabaram por mostrar que os 

melhores preparados, além de terem mais resistência para os confrontos, recuperavam-se mais 

rapidamente de ferimentos e doenças adquiridas durante os períodos. 

Tal descoberta despertou a atenção para a validade da prática de exercícios físicos 

como promoção de saúde. Até então, várias modalidades esportivas haviam sido criadas e 

eram praticadas por pessoas das mais diversas classes sociais com fins de socialização e 

entretenimento de plebeus e de nobres (PRONI, 2002; SIGOLI; ROSE JÚNIOR, 2004). 

Posteriormente e até os dias atuais, já na ausência de guerras mundiais, o esporte é 

praticado com finalidades múltiplas e não é à toa que está inserido nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) através da educação física escolar. As diversas modalidades 

hoje existentes e as tantas transfigurações possíveis realizadas por grupos (em escolas, 

vizinhanças, grupos culturais, entre outros) fazem dos eventos esportivos acontecimentos 

comuns em ambientes dos mais variados tipos (BETTI, 2002). 

Variam também, como sempre se viu na história, os cunhos dos exercícios 

esportivos, e seria perigoso querer, hoje, apontar uma finalidade como a principal das práticas 

físicas, mas pode-se, seguramente, afirmar que o esporte é um forte incentivador social nos 

nossos dias (BETTI; ZULIANI, 2002; SIGOLI; ROSE JÚNIOR, 2004). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 “Escolas Ginásticas” são os estilos de treinamento físico, que tem características regionais ou temporais. 
Atualmente este conceito não é mais praticado, mas na história esportiva é o que define determinados métodos. 
Há a Escola Francesa, a Russa, a Grega, entre outras. 
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2.9 Jogos Paralímpicos e esporte adaptado 

 

O esporte é uma prática comum dos humanos desde aproximadamente 1850 a.C. e 

sempre esteve intimamente ligado a competições, sendo a principal os Jogos Olímpicos, que 

congregam a maioria das modalidades praticadas desde os idos anos de 776 a.C.. Mas o 

esporte, em geral, nem sempre foi para “todos”, servindo, inclusive, para determinar quem era 

mais forte e condecorar com poder os vencedores das provas. Assim, desde sempre, as 

pessoas com deficiência não participavam, pois, ainda que não constem registros de sua 

exclusão, fica ela provada pelo não-registro de sua inclusão em competições esportivas 

antigas (DUARTE, 2003). 

As primeiras pessoas com deficiência a promover competições esportivas adaptadas 

foram os surdos, a partir de 1924, quando realizaram os primeiros Jogos Olímpicos para 

Surdos, na França. Os jogos seguintes passaram a acontecer periodicamente de quatro em 

quatro anos, da mesma forma como os Jogos Olímpicos Internacionais, mas sem qualquer 

vínculo ou relação entre eles, a não ser a inspiração dos primeiros nos segundos (CARDOSO, 

2010). 

A homepage da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos informa sobre a I 

Olimpíada de Surdos do Brasil, que aconteceu em maio de 2002, na cidade de Passo Fundo 

(RS) e teve sua abertura com formalidades dignas da importância do evento para os surdos. 

Fizeram parte da competição as modalidades de atletismo, ciclismo, natação, tênis de mesa e 

de quadra, xadrez, basquete, futebol de salão, vôlei de quadra e de praia, com 15000 atletas de 

29 delegações. 

Antes disso, após a Primeira Guerra Mundial, a quantidade de mutilados era grande e 

eles sentiram a necessidade de adaptar as modalidades esportivas para que pudessem também 

participar de competições. A primeira modalidade a ser praticada foi o golfe, sem muitas 

adaptações, a não ser pelos participantes amputados de membros superiores. Com o advento 

de outra Grande Guerra, mais pessoas com sequelas de guerra começaram a se mobilizar para 

adaptar outras modalidades nas regras, estruturas físicas de quadras, pistas e acessórios, além 

de admitir uso de órteses e próteses pelos competidores. Este foi o início do desenvolvimento 

dos Jogos Paralímpicos, que também nada tiveram e nada tem a ver com os Jogos Olímpicos 

de Surdos (CARDOSO, 2010). 
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Figura 3 - Golfe amputado. 

Fonte: http://golfelisboa.files.wordpress.com/2010/10/golfe_amputado_1.jpg?w=470 
 

 
Figura 4 – Paragolfe. 

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-xqc-MvPkBJw/TkJ-
qVtvCoI/AAAAAAAAACc/dY1DvGYFOuA/s1600/paragolfer8.jpg 

 

Ao contrário dos jogos dos surdos, os jogos adaptados derivam e relacionam-se com 

os Jogos Olímpicos Mundiais, compartilhando periodicidade e sedes. Os surdos nunca 

demonstraram interesse em participar dos Jogos Paralímpicos por questões burocráticas e 

políticas. Os jogos adaptados recebem incentivo governamental e financiamento de estrutura 

físicas e de recursos humanos para sua realização. Já os dos surdos, não. Historicamente, eles 

acontecem graças à cotização dos participantes e dos países envolvidos, mas pela iniciativa 

privada. Houve discussões na tentativa de unir as duas variedades olímpicas adaptadas, mas a 

adaptação linguística sairia cara demais para que os governos aceitassem financiá-la e as 

alterações de regras seriam tantas que os recursos humanos teriam de ser redobrados para que 
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equipes de arbitragem, por exemplo, dominassem as regras de todas as modalidades 

esportivas praticadas nos jogos. Isto foi decisivo para que os comitês concordassem em 

manter Jogos Paralímpicos e Olimpíadas de Surdos como eventos desconexos (FREITAS; 

CIDADE, 2013). 

Embora a periodicidade das três formas de competições olímpicas seja a mesma, os 

Jogos Olímpicos de Surdos não acontecem na sequência dos outros dois, nem na mesma sede. 

Atualmente, há um diálogo entre o Comitê Olímpico Internacional (COI) e o International 

Committeeof Sports for the Deaf (Comitê Internacional de Esportes para Surdos– ICSD)na 

tentativa de organizar uma proposta de realização dos jogos dos surdos em continuidade aos 

Jogos Paralímpicos, na mesma cidade e logo após o encerramento destes. Ainda não há uma 

decisão definitiva, mas a expectativa é de que já em 2016 a proposta seja testada (FREITAS; 

CIDADE, 2013). 

Conforme já citado, o esporte adaptado, de maneira geral, procura oferecer condições 

igualitárias de participação para as pessoas com deficiência. Isto implica em modificações, 

por exemplos, de altura de rede para a prática do voleibol para deficientes de membros 

inferiores; de uso de bola com guizos para produzir som para os cegos praticarem futebol; de 

participação de corredor-guia para cegos competirem no atletismo; de prática do golbol para 

cegos (similar ao handebol, mas sentados em quadra); da existência de natação para 

deficientes de membros superiores; de uso de cadeira de rodas esportiva para possibilitar que 

deficientes de membros inferiores pratiquem basquetebol, hóquei, curling, boxe, tênis, 

corridas de velocidade, entre outros. Todavia, essas adaptações exigem poucas mudanças de 

regras e a forma de proceder de arbitragem ocorre quase sem alterações (SOUSA; COSTA, 

2004). 

 

 

 
Figura 5 – Golbol sentado. 

Fonte: http://jogosolimpicos.ftips.com.br/2012/08/30/estreia-da-selecao-feminina-no-golboL-rende-vitoria-para-
o-brasil/ 
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Figura 6 – Voleibol sentado. 

Fonte: http://i228.photobucket.com/albums/ee276/reginacelirocha/voleibol.jpg 

 

Diferente é o caso dos esportes surdos, que não exigem os mesmos ajustes que os 

demais. As modalidades praticadas por eles precisam sofrer adequações de arbitragem, já que 

o uso de apitos, sirenes e demais sinais sonoros não cabe para os surdos. Dessa forma, faz-se 

necessário o uso de sinalizadores visuais, por meio de implementos coloridos usados com 

movimentos vigorosos, ou de sinais luminosos. Ilustra-se, como exemplo, a natação, que 

requer lâmpadas instaladas no fundo da piscina para que os surdos percebam o momento da 

autorização da largada para a prova; com a necessidade de domínio de língua de sinais pelos 

árbitros ou da presença de intérpretes durante as provas e partidas em geral; com o uso de 

bandeiras coloridas em lugar dos apitos. 

 

 
Figura 7 – Largada da natação 

Fonte: http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/other_sports/disability_sport/4121387.stm 
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Figura 8 – Arbitragem de futebol 

Fonte: http://m.diarioweb.com.br/img/cache/jp/46662-315x246,96.jpg 
 

 

 
Figura 9 – Atletismo 

Fonte: http://limpingchicken.com20120906charlie-swinbourne-the-paralympic-games-are-a-missed-opportunity-
for-deaf-athletes 

 

A respeito do futebol de campo, cabe aqui comentar sobre a dificuldade de sua 

prática em virtude do inconveniente de conduta da arbitragem. Ainda que o árbitro sinalize 

com a bandeira adequadamente, estando o jogador surdo concentrado em perseguir a bola e 

com a possibilidade de o juiz encontrar-se atrás dele, fica, portanto, inviável que o atleta 

perceba o sinal. Por causa de questões como esta, existem várias estratégias sendo pensadas 

para sanar tal impertinência. Uma delas é a de desenvolverem-se pulseiras vibratórias, a 

exemplo dos relógios despertadores com alertas vibratórios para que os jogadores notem que 

há um aviso gerado pelo juiz, que utilizaria um controle remoto para enviar os estímulos. 

Ainda são ideias em processo de produção e que possivelmente sejam utilizadas em médio 

prazo em face do custo de fabricação e de implementação. 

 

2.10 História da CBDS 
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A fundação da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS), que 

garantiu o direito de os surdos terem espaço no universo esportivo, mas num nicho cultural 

peculiar marcado pela comunicação majoritariamente em LIBRAS e com adaptações 

pertinentes de sinalizações de arbitragem e afins, é exemplo prático da vivência da Ecologia 

Social sugerida por Guattari (2001). 

Na década de 50, os surdos viviam uma época de articulações sociais e políticas, 

fundando associações que serviam de sedes para encontros e práticas esportivas, que 

acompanharam o momento nacional de fomento a essas práticas, já que o presidente Getúlio 

Vargas havia recém criado o Conselho Nacional de Desportos (CND). Estas ocasiões 

tornaram-se mais frequentes nas associações e multiplicavam-se as competições que, 

inicialmente, eram focadas na modalidade futebol (CBDS..., 2013). 

Em 1959, no dia 20 de janeiro, Sentil Dellatorre liderou a fundação de uma entidade 

que organizasse exclusivamente esportes dos surdos. Era a Federação Carioca de Surdos 

Mudos, que atuava regionalmente e fora reconhecida pela CND e pela Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF) e, posteriormente, foi filiada ao Comitê Internacional de Esportes 

Surdos (CISS) e o é até hoje (CBDS..., 2013). 

Com a FCSM atuando bem em sua região, os surdos do país todo desejaram que a 

instituição fosse atuante em nível nacional. Então, em 17 de novembro de 1984,no auditório 

do INES, Sentil Dellatorre convocou uma assembleia na qual fundaram a CBDS, que foi 

presidida inicialmente por Mário Júlio de Mattos Pimentel e, durante seu mandato (bastante 

extenso, por sua brilhante atuação), foi adquirida a sede da confederação, em São Paulo. 

Posteriormente Sentil Dellatorre também presidiu a CBDS, assim como outros presidentes 

(CBDS..., 2013). 

A CBDS promoveu e acompanhou várias competições nacionais e internacionais em 

diversas modalidades, em várias das quais as seleções brasileiras de futebol de campo 

masculino, voleibol feminino, de tênis de mesa e de atletismo se sagraram campeãs (CBDS..., 

2013). 
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3 O INÍCIO DO ESPORTE SURDO NO BRASIL 

 

Desde a oficialização da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), em 24 de abril de 

2002, através da Lei 10.426, as questões relacionadas aos surdos têm ocupado cada vez mais 

espaço em diversos ambientes, inclusive na área acadêmica. Na área da educação, discute-se 

sobre a inclusão e o quanto isto não é favorável aos surdos e o quanto eles têm resistido à 

inclusão e ao sistema educacional que lhes é imposto atualmente (CAMPELLO; PERLIN; 

STUMPF; MIRANDA; REZENDE; MARQUES et al., 2012). Da mesma forma, na área 

social, discutem-se as adaptações necessárias para atender às legislações vigentes que 

obrigam as empresas a contratar um número de funcionários com deficiência, dentre eles os 

surdos, bem como as inúmeras implicações organizacionais e administrativas acarretadas para 

órgãos públicos e comerciais, obrigados a oferecer serviço de tradução para eventos e serviços 

públicos (FELIPPE, 2006; PEREIRA, 2009). 

O que muitas pessoas não sabem é que estas discussões são anteriores à Lei da 

LIBRAS. As discussões, das quais resultou esta lei, iniciaram-se muito antes, em associações 

e comunidades surdas, onde se almejava o reconhecimento e divulgação de sua própria língua 

(LODI; MOURA; HARRISON, 1997; TRAVASSOS, 2008).Estes encontros aconteciam em 

espaços em que a língua já era utilizada, compartilhada e vivida. Nestes espaços, de 

associações e comunidades surdas, flui e emerge algo chamado de Cultura Surda, que, 

segundo Strobel (2008, p.27) é: 
 

[...] o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e modificá-lo a fim de torná-lo 
acessível e habitável ajustando-o com suas percepções visuais, que contribuem para 
a definição das identidades surdas. [...] Isso significa que abrange a língua, as idéias, 
as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo.  
 
Por conviver em uma sociedade onde a maioria é ouvinte, que utilizam como língua 
o Português, que é uma língua na modalidade oral-auditiva, os surdos precisam criar 
estratégias para sobreviver em seu meio. A LIBRAS, língua nativa dos surdos, é 
uma língua cuja modalidade é espacial-visual. Portanto, o modo de viver no mundo 
é diferente dos ouvintes. Então a Cultura Surda é o conjunto destas adaptações, 
vivências, experiências, significados que permeiam as relações do povo surdo.  

 

Dentre os artefatos da Cultura Surda, podemos destacar alguns: a experiência visual, 

a língua, os relacionamentos familiares, a literatura surda, a vida social e esportiva, as artes 

visuais, a política, os materiais, entre outros. Todos eles são fundamentais para a melhor 



42	  

convivência dos surdos neste mundo ouvinte. Mas há um deles que se relaciona diretamente 

com a minha vivência como surdo. Desde minha infância, participo de eventos esportivos e, 

neles, tive oportunidade de conhecer países e culturas surdas diferentes, além de construir 

novos círculos sociais, o que serviu para solidificar minha independência e cidadania. 

De posse dessas experiências, ministrei palestras sobre minhas vivências e sobre 

aspectos históricos dos esportes surdos já conhecidos. Nelas, expunha a forma como 

conquistei a independência e a confiança familiar para também motivar outros surdos a 

construir sua vida de forma semelhante e, assim, contribuir para a evolução das relações 

sociais da comunidade surda bem como de sua identidade. 

Da mesma forma, com este estudo será possível coletar mais informações sobre o 

desenvolvimento dos esportes surdos e sua história, o que será de grande valia para a história 

e consolidação da cultura surda. 

 

3.1 Objetivos 

 

3.1.1 Objetivo geral 

 

Resgatar a história dos esportes surdos em nosso país, evidenciando como se 

constitui a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS) e demarcando os 

principais acontecimentos e participações dos surdos em eventos nacionais e internacionais.  

      

3.1.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar as contribuições sociais do esporte na vida de surdos que participam da 

CBDS; 

- Avaliar a importância do esporte como meio de inserção dos surdos nas comunidades 

e associações de surdos. 

 

3.1.3 Hipóteses 

 

Na ausência de estudos que contemplem os esportes surdos e em face das diferenças 

estruturais e operacionais existentes entre os esportes surdos e o esporte “ouvinte”, esperava-

se descobrir que a história dos primeiros tivesse origem nas modalidades do segundo, 

divergindo e, portanto, apartando-se deles no que tange às relações sociais que os conduz. 
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Quanto à fundação da CBDS, imaginava-se que tivesse se dado motivada pela vontade dos 

surdos terem autonomia e representatividade autênticas para seus eventos desportivos, o que 

se acreditava ter influenciado na organização social e política dos surdos em todos os âmbitos.  

(DUARTE, 2003). 
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4 MÉTODO 

 

Este é um estudo do tipo qualitativo descritivo, do qual participaram dois 

organizadores e fundadores da CBDS: Sentil Dellatorre e Mário Julio Pimentel. 

Os dois senhores responderam a entrevistas semi-estruturadas (Anexo A), nas quais 

cada entrevistado contou fatos importantes durante sua permanência na presidência, bem 

como relatou como o esporte auxiliou na sua formação como cidadão. Estas entrevistas foram 

feitas em Libras, portanto foram filmadas e posteriormente transcritas para o Português para 

facilitar a análise dos dados. 

Também foram feitos registros fotográficos de objetos existentes que complementam 

as narrativas e digitalizações de documentos e materiais impressos que comprovem fatos 

importantes da história dos esportes surdos. As imagens estão anexadas ao trabalho final e 

foram selecionadas pelo pesquisador de acordo com a sua relevância para contar a história da 

CBDS, sendo condizentes com as informações obtidas nas entrevistas. Vale ressaltar o enlevo 

das imagens selecionadas, visto que os “instantâneos anônimos” de outrora se tornaram 

preciosas peças de  compreensão de uma história à medida que registram significados mais do 

que cenas e transmitem provas do que se quer contar (LOPES, 2002, p. 51-57). 

Os entrevistados assinaram termo de consentimento livre e esclarecido, em que 

reconhecem sua inteira responsabilidade sobre as informações prestadas (Anexo B).Os dados 

foram analisados pelo método de análise qualitativa de conteúdo e, a partir das respostas das 

entrevistas e dos documentos e fotografias apresentadas, foram colhidas informações 

pertinentes às categorias exibidas a seguir. 

 

1 - Identificação de pessoas, datas e locais que marcaram diretamente a história da 

CBDS 

 

Na fotografia abaixo, apresenta-se Sentil Dellatorre, o primeiro organizador das 

Associações para esportes de Surdos no Brasil: 
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Figura 10 - Sentil Dellatorre na época das primeiras competições entre surdos, antes da fundação da CBDS. 

 

  

Figura 11 - Sentil Dellatorre nos dias atuais, no “Nosso Museu”, local onde estão reunidos os objetos, 
fotografias, troféus e outros materiais que contam a história dos esportes surdos no Brasil e da CBDS. 

 

Em resposta a perguntas da entrevista realizada na pesquisa, Sentil Dellatorre explica 

seu papel na história dos esportes surdos e cita outros nomes de grande vulto neste cenário: 

 

Eu, Sentil Dellatorre, fui o principal idealizador, mas o grupo foi 
muito grande das pessoas que me ajudaram e que não podem ser 
esquecidas. O CND me ajudou muito, como contei anteriormente, mas 
muitas outras pessoas também trabalharam para fundar as federações, 
para que as associações crescessem. Foram muitas pessoas e se eu 
fosse citar nomes, esqueceria de algum, mas cito o Mário Pimentel, 
Antônio Campos, Mário Devisate, de São Paulo, Policarpo Meca, de 
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São Paulo, Miguel da Fonseca Seabra de Melo, Osvaldo de Souza 
Leivas. Olha, isso faz mais de 60 anos, muitos amigos já faleceram e 
estão na paz de Deus. 

 

As informações trazidas por Mário Pimentel em muito conferem com as de Sentil 

Dellatorre e são acrescidas de suas experiências pessoais. Diz ele: 

 
Quando eu era jovem, tinha entre 15 e 17 anos, eu jogava futebol e 
pingue-pongue com grupos de estudantes ouvintes. Em 1954, 
aconteceu a fundação da Associação de Surdos-Mudos de São Paulo e 
eu passei a participar. Era muito prazeroso, havia festas, a 
comunicação era muito boa entre os surdos, mas com os ouvintes 
ainda havia algumas barreiras de comunicação. O futebol 
proporcionava um excelente contato entre os surdos e momentos de 
comunicação muito bons. De 1954 a 1956, aconteceu o primeiro 
campeonato de futebol entre Rio de Janeiro e São Paulo.  

 
Num desses eventos, eu encontrei o surdo Wilson Nascimento e foi 
muito interessante conversar com ele porque ele também gostava 
desses campeonatos. Assim, marcamos competições entre as 
associações nos dos municípios, Rio e São Paulo. O primeiro jogo 
aconteceu em São Paulo e o segundo, no Rio, e a equipe carioca 
venceu nas duas ocasiões. 

 

  
Figura 12 - Mario Julio Pimentel, à direita, apertando a mão de Antônio Campos. 
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Figura 13 - Mario Devisate 

 

 
Figura 14 - Aperto de mãos entre os capitães das equipes protagonistas do primeiro jogo entre associações de 

surdos no Brasil. À esquerda (vestindo camisa escura), Mario Julio Pimentel, de São Paulo, e à direita (usando 
camisa clara), Wilson Nascimento, do DF. 
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Figura 15 - Wilson Nascimento recebendo o troféu pela equipe campeã do primeiro campeonato entre surdos, 

pelas mãos de Mario Pimentel. 
 

Mário Pimentel conta parte da história dos esportes surdos, com culminância na 

fundação da CBDS e com detalhamento sobre legislação, procedimentos e os responsáveis 

pelas ações que desenrolaram este processo. 

 

No dia 17 de novembro de 1984, no auditório do SENAC de Santos, 
foi realizada a primeira reunião oficial dos membros efetivos da 
diretoria depois da fundação da CBDS com sua filiação ao CND. 
Nesta ocasião, eu pensei que não poderia trabalhar sozinho, que 
precisava de pessoas para me ajudar, mas restavam problemas antigos, 
como a falta de intérpretes. Também não havia telefone celular, nem 
fax, dessa forma, a comunicação entre as federações e associações 
ficava quase impossível. Um colega de trabalho, Manuel, ajudou 
muito a mim e a todos os surdos realizando inúmeros telefonemas 
para Brasília e outros locais, me acompanhando a cartórios, redigindo 
relatórios e documentos. 
 
Na minha casa, também recebi muita ajuda de minha mãe, pois não 
havia intérprete em casa. Ela já tinha idade, mas era capaz de me 
ajudar na comunicação, com telefonemas inclusive para Brasília, mas 
com o passar do tempo, ela foi ficando idosa e cansada das atividades, 
então minha filha Maria do Carmo passou a me ajudar. Ela trabalhava 
muito bem e ajudou muito a CBDS a crescer, desenvolvendo bom 
contato com Rivaldo, membro da diretoria do CND em Brasília. 
 
Sobre a diretoria, Sentil me ajudou muito na secretaria da CBDS, ele 
foi o personagem principal, ele amava a CBDS e o trabalho que 
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realizava. Porém, pediu para sair, pois ele estava empenhado em 
realizar a fundação da CONSUDES. 
 
Antônio Campos era o vice-presidente, Fernando Valverde era o 
diretor desportivo, Ana Regina Campello era do tribunal desportivo e 
saiu para participar da fundação da FENEIS, no Rio de Janeiro.  Silvia 
Sabonavaite era secretária e depois também saiu para dirigir a 
primeira filial da FENEIS, em São Paulo. NeivaldoZovico era 
tesoureiro e também foi trabalhar na FENEIS paulista. Rodrigo Rocha 
me ajudou muito na CBDS como diretor esportivo, me acompanhou 
em muitas viagens e Depois ele saiu para trabalhar na fundação da 
cooperativa de surdos de Belo Horizonte. A cooperativa acabou e, 
então, Rodrigo retornou ao trabalho na federação de Minas Gerais, e 
depois voltou à CBDS como presidente por quatro anos. 
 
A CBDS foi muito importante na minha vida, pois eu adquiri muito 
conhecimento e também pude oferecer estes conhecimentos a outros. 
 
Tadeu foi secretário, depois foi do tribunal e depois foi presidente da 
CBDS, mas agora já se afastou. 
 
Marcos Vinícius foi diretor desportivo e realizou um importante 
trabalho de divulgação da CBDS e é o atual presidente da CBDS. 
 
Herivelto Borges, do Ceará, foi presidente e saiu para trabalhar na 
fundação da Liga Nordestina Desportiva de Surdos. 
 
Geni foi secretária, trabalhou intensamente por oito anos na CBDS e 
agora já se afastou da diretoria.  
 
Maria Cristina Machado foi tesoureira e saiu para trabalhar na 
Congregação Santista de Surdos. 
 
Paulo Santos foi um secretário muito inteligente e saiu para trabalhar 
na fundação da federação São Paulo 
 
José Hayakawa foi tesoureiro também, mas tinha idade mais avançada 
e saiu, mas continua como tesoureiro da Associação de Surdos de São 
Paulo.  
 
Há também uma relação de outros que foram muito importantes, mas 
que já faleceram e, para eles, foi feito um memorial. São eles: Antenor 
Galvão, que foi tesoureiro, Gilson Borba, também tesoureiro, Levy 
Wengrover, que foi vice-presidente e morava em Porto Alegre. 
Narciso Paiva, também vice-presidente. Meu amigo José Milito, que 
lutou muito no Tribunal Desportivo. AlymarBousquatera tesoureiro e 
responsável pelo vôlei feminino. Álvaro Melo Jr foi do Conselho 
Fiscal e emitiu muitos pareceres. 
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A CBDS já tem mais de 25 anos e eu conto a história de 1979 até 
2009. Os presidentes foram os seguintes: 
 
1979 – 1984: Mario Pimentel (provisório) 
 
1984 – 1988: Mário Pimentel 
 
1988 – 1992: Mário Pimentel 
 
1992: Narciso Paiva, mas teve problemas e afastou-se em um ano. 
 
1993 - 1996: retorna Mário Pimentel 
 
1996 – 2000: Mário Pimentel 
 
2000 – 2001: Sentil Dellatorre, mas afastou-se por problemas de 
saúde. 
 
2001 – 2004: Assume o vice-presidente José Tadeu 
 
2004 – 2008: Rodrigo Rocha 
 
2008 – 2012: Marcos Vinícius 
 
Eu me assusto ao perceber que, ao todo, estive à frente da CBDS por 
20 anos, não corridos, mas foram 20 anos! É muito tempo! Meu 
coração pulsa pela CBDS. É como se fosse possível dividir épocas: a 
CBDS do passado, em que eu presidi, e uma nova CBDS, atual. 
Quando eu morrer, quero que a bandeira seja colocada sobre o meu 
caixão. Hoje eu aplaudo a CBDS porque é vitoriosa! 

 

Sentil Dellatorre também especifica algumas informações e cita nomes de 

personalidades que atuaram na fundação da CBDS: 

 

Antes de CBDS, em São Paulo, havia a Federação brasileira de Surdos 
Mudos e não valorizavam o esporte, mas depois da fundação da 
CBDS, o CND passou a respeitar esta nova instituição. Mário 
Pimentel e outros do grupo de São Paulo já estavam me seguindo e 
trabalhando comigo porque havia um instituto de educação em São 
Paulo e me conheciam muito e confiavam muito em mim, então 
Pimentel, Paulo, Policarpo, Devisate vieram ao Rio e Pimentel já 
estava trabalhando na Federação Paulista. Quando todos os estatutos 
das Federações e da CBSD já estavam prontos e aprovados, decidimos 
fazer uma assembleia no INES para definir a presidência da CBDS. 
Pimentel e eu estávamos sentados nas cadeiras do primeiro plano. Eu, 
com a palavra, indiquei Pimentel como presidente e ele foi aceito e 
aclamado por todos da assembleia sem necessitar eleição.” 
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.  
Figura 16 - Fotografia veiculada no 37º número do Boletim Mensal da CONSUDES, referindo-se aos I Jogos 

Panamericanos de Surdos, em cuja legenda identificam-se Sentil Dellatorre e Mario Pimentel. 
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Figura 17 - Segunda página do Estatuto da FCSM, na qual aparecem os nomes de sua diretoria e de seus 
fundadores. 
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Figura 18 - Fotografia dos presidentes e membros da diretoria da CBDS: da esquerda para a direita, em cima: 

Pavel Filho, Rodrigo Malta Rocha, Nivaldo Zovico, Waldecir,  Marcus Vinícius, Paulo Vicente. Embaixo: José 
Tadeu, Sentil Dellatorre, Mário Pimentel, Sílvia Sabonavaite. 

 

 

 
Figura 19 - Casa e placa da primeira sede própria da CBDS, em São Paulo (SP). 
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Esta foi a primeira sede própria da CBDS, adquirida com recursos governamentais. 

Recentemente, foi vendida e, com o montante da venda, a nova sede foi comprada também 

em São Paulo. 

 

 
Figura 20 - Galeria de troféus da CBDS, existente em sua sede. 

 

2 - Eventos esportivos nacionais e internacionais nos quais houve representação da 

CBDS 

 

Detalhes sobre os principais eventos esportivos que ocorreram durante o período 

anterior à fundação da CBDS, enquanto estes ainda eram o grande objetivo dos envolvidos 

nos esportes surdos, são contados nos textos expostos na Categoria 1 dos resultados deste 

estudo. 

A seguir, são apresentados registros visuais de impressos e fotografias valiosas para 

comprovar fatos relevantes da história dos esportes surdos.  
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Figura 21 - Fotografia do primeiro jogo oficial entre associações de surdos-mudos do Brasil, ocorrido no campo 
do Colégio Arquidiocesano de São Paulo, em disputa pelo Troféu Policarpo do Carmo Meca, em 7 de setembro 

de 1956. Participaram a Associação Paulista de Surdos Mudos e a Sociedade de Surdos – Mudos do Distrito 
Federal (SSMDF). Em destaque, à esquerda, aparece Mário Devisate e, à direita, Policarpo Meca. 

 

 

 
Figura 22 - Equipe de futebol do Distrito Federal. 

 

A Sociedade de Surdos-Mudos do Distrito Federal foi fundada e é sediada no Rio de 

Janeiro. 
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Figura 23 - Equipe de Basquetebol da SSMDF. 

 

No mesmo dia do primeiro jogo de futebol entre associações de surdos, também 

aconteceu o primeiro jogo de basquetebol entre as mesmas associações que disputaram o jogo 

de futebol. 

 

 
Figura 24 - Primeira Seleção Brasileira de futebol de campo organizada pela CBDS. Na ocasião da foto, ocorria 

o primeiro campeonato sul-americano de futebol de campo, na cidade de Buenos Aires, Argentina, em 1986. 
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Figura 25 - Primeira Seleção Brasileira Masculina de Voleibol organizada pela CBDS. Na ocasião da foto, 

ocorria o primeiro campeonato sul-americano de voleibol, na cidade de Porto Alegre (RS), Brasil, em 1987. 
 

 
Figura 26 - Primeira Seleção Brasileira Feminina de Voleibol organizada pela CBDS. Na ocasião da foto, ocorria 

o primeiro campeonato sul-americano de voleibol, na cidade de Porto Alegre (RS),Brasil, em 1987. 
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Figura 27 - Primeira Seleção Brasileira de basquetebol organizada pela CBDS. Na ocasião da foto, ocorria o 

primeiro campeonato sul-americano de basquetebol, na cidade de Paraná,Argentina. 
 

A seleção de basquetebol foi formada na cidade de Goiânia, onde o treinador da 

seleção observava os atletas de várias federações para, então, formar a equipe que 

representaria o país em competições internacionais. Na viagem à Argentina, o grupo partiu da 

rodoviária do Rio de Janeiro, com custos pagos pela CBDS, numa viagem de mais de dois 

dias. 

 

3 - Dados que exprimam o crescimento de participação de surdos em equipes esportivas, 

eventos e associações 

 

Sentil Dellatorre explica que o início da Associação, anterior à criação da CBDS, teve 

incentivo de outras Associações: 

 

Nós sonhamos e refletimos muito em como filiar internacionalmente 
os esportes surdos. Então, primeiro, fundamos a federação Carioca de 
surdos. Havia três associações no Brasil. Precisávamos assegurar a 
filiação internacional para, no futuro, fundar a CBDS. Mas era 
necessário que em cada estado houvesse no mínimo três associações 
para fundar uma federação. Então, no Brasil estava tudo muito no 
início, como que no “berçário”, mas eu tinha um entusiasmo muito 
grande de ver os surdos trabalharem, prosperarem e se elevar. Então o 



59	  

Conselho nacional de desportos, que é aqui no Rio, a CND é aqui no 
Rio e me ajudou muito, me aconselhando sobre as federações, que 
eram necessárias três federações para fundar a CBDS. 
 
No Rio de Janeiro, já havia três associações e a fundação da 
Federação Carioca de Surdos mudos ficou fácil, mas São Paulo ainda 
trabalhava muito. Lá tinha a associação de Santos, a Associação de 
São Paulo, Campinas já tinha e então também foi fácil criar a 
federação. Minas tinha mais de três associações e fundaram a 
Federação. 

 
Além disso, conta que 
 

Nós lutamos muito com o CND e provamos, numa competição de 
surdos que aconteceu uma vez no Centro da Marinha. Eu convidei o 
presidente do Conselho Nacional de Desportos para ir lá ver. Tinha 
competição de futebol de salão entre Rio e São Paulo, tinha futebol de 
campo entre Minas e Paraná... eu fiquei surpreso porque o presidente 
do CNS foi e eu pensei que ele não iria por ser no Centro da Marinha, 
mas ele foi e o Comandante Murilo de Souza o acompanhou. O 
presidente assistiu a um jogo de futebol de salão e surpreendeu-se com 
o jogo, que estava ótimo, sem qualquer problema, com a arbitragem 
com bandeiras, sem som. Viu que o regulamento de surdos era o 
mesmo dos ouvintes, com a única diferença sendo a sinalização visual 
em vez do apito. Ele viu que tudo acontecia normalmente, como com 
árbitro e auxiliares ouvintes utilizando bandeiras de sinalização. 
Igualmente, no futebol de campo, o presidente percebeu que tudo 
acontecia adequadamente e gostou muito, reconheceu a organização e 
a capacidade dos surdos sem diferença para a dos ouvintes, como eu já 
havia falado. 
 
Então o presidente me chamou para ir à sede do CND na quarta-feira 
subsequente para ele assinar a aprovação. No dia, eu me arrumei todo, 
usei gravata e fui conversar com ele. Ele solicitou documentos e 
estatutos das federações para serem estudadas e aprovadas, tal qual era 
feito para as dos ouvintes. 
 
Para mim, foi um alívio e uma felicidade. Depois disso, eu estimulei 
movimentos para a fundação de mais federações e criações dos 
estatutos. 
 
A esposa do presidente da federação dos paraplégicos me comparou a 
uma lenda antiga e me disse que tudo em que eu colocava a mão 
virava ouro. Eu agradeci e disse que torcia para que as federações dos 
paraplégicos tivessem o mesmo sucesso, porque eles não haviam 
ainda conseguido a aprovação do CND, mas eu já. Por isso me 
compararam ao Rei Midas, porque eu colocava a mão e virava ouro, 
graças a Deus. 
 
Então várias federações foram fundadas e isto culminou com a 
fundação da CBDS. 
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Ainda em relatos de Sentil Dellatorre, encontram-se dados que mostram o vulto 

internacional da CBDS. 

 

O nosso sonho era fundar uma confederação brasileira. O grupo era 
aqui do Rio de Janeiro. Qual era o objetivo? Era filiar ao CISS para 
desportos mundiais, internacionais. Os nossos atletas eram muito 
bons, tanto de basquete, de vôlei, eram muito bons de técnica, parelho 
com os ouvintes. Jogavam com equipes com o Botafogo em terceiro, 
com Fluminense em terceiro (V 74 00:40), jogava basquetebol com o 
Fluminense dividindo o treino. Isto porque o instituto era vizinho da 
Escola Nacional de Educação Física e Desportos. Os surdos ficavam 
observando os treinos da Escola e, quando faltava um ou dois atletas, 
convidavam os surdos para substituir e assim eles aprendiam vários 
desportos, como futebol de campo, voleibol e outros esportes. Assim 
era fácil, os surdos jogavam igualitariamente com os ouvintes, faziam 
competições entre surdos e ouvintes. A Associação tinha equipes que 
jogavam contra várias outras de ouvintes e de surdos e venciam, como 
verão no livro e eram muito bons. Faltava internacionalizar os 
desportos surdos, divulgar lá fora que os surdos do Brasil são bons nos 
esportes. Aí precisavam filiar-se ao CIS, Conselho Internacional de 
Esportes para poder viajar e mostrar no exterior que os surdos jogam 
bem, que são ótimos esportistas tecnicamente. Era este o objetivo. 
 
Antes de 1954, quando foi fundada a primeira associação de surdos do 
Brasil, os grupos formavam grupos nos Estados, como aqui no Rio, 
em São Paulo, em Minas. Eles iam a bares, em qualquer dia da 
semana, e reuniam-se para conversar. Aos domingos, reuniam-se para 
assistir a esportes de ouvintes, como o futebol de campo e outros 
esportes, mas principalmente o futebol de campo. Aos sábados, nos 
bares e botequins, formavam equipes para jogar com ouvintes, mas 
não tinham como viajar e competir entre equipes de surdos de outros 
estados porque não havia associações, por isso só jogavam com 
ouvintes. 
 
Para fundar a federação, precisava seguir a lei e ter três associações. Já 
havia três federações: do Rio, São Paulo e Minas Gerais. Mario 
Pimentel ajudou de São Paulo, Policarpo Meca, Mario Devisate e 
outros fundaram a federação. De Minas Gerais, Antônio Campos de 
Abreu. Aqui no Rio, eu e o grupo. Estas pessoas que trabalharam para 
fundar as federações, que originaram a CBDS. Nós levamos 
aproximadamente cinco anos para fundar as federações. 
 
Após Rio, São Paulo e Minas Gerais, pouco a pouco outras federações 
foram surgindo, uma a uma. Mas, ainda sem a CBDS, eu promovia 
aqui no Rio a Copa do Brasil em campo oficial, sempre em campo 
oficial do Olaria Atlético Clube, do Brasil Novo, Madureira e 
convidava várias associações e elas vinham e custeavam suas 
despesas. A Federação só fornecia as taças para premiação, pagava os 
árbitros. 
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A Federação, representando o Brasil, foi a Buenos Aires e organizou 
os 4º Jogos Desportivos Silenciosos Latino- Americanos, que 
aconteceram no Rio de Janeiro, que duraram uma semana e vieram 
representantes de países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, 
Venezuela, México, representantes do CISS, veio o vice presidente do 
CIS e muitas pessoas que ficaram hospedadas no INES, existente até 
hoje. A competição de futebol foi ótima e ocorreram jogos de futebol 
no campo do Bom Sucesso Futebol Clube, natação no Fluminense, 
tiro no Fluminense, Basquetebol e Vôlei no INES, Tênis de mesa no 
INES, um torneio muito bonito. Há um relatório sobre este fato. Para 
este evento, o CND prometeu verba, mas não entregou antes, mas 
depois da competição. 
 
A verba foi utilizada para adquirir a sede para a federação, num prédio 
no centro da cidade, na Praça Tiradentes, número 9, décimo andar e lá 
permaneceu por muitos anos. 
 
Eu, após mais de 20 anos na presidência da federação, não podia mais 
continuar neste cargo e então eu saí, mas esta é outra história. Quatro 
anos depois, nós fomos a Buenos Aires para o 5º Jogos desportivos 
silenciosos Latino-Americanos em Buenos Aires. Pedimos verba ao 
CND, que prometeu alugar dois ônibus. Visitei várias companhias de 
turismo e coletei orçamentos. Levei ao CND o orçamento mais barato 
e o presidente prometeu pagar dois ônibus. Assim, comprometi-me 
com muitos atletas de diversas modalidades. Foram dois ônibus 
lotados que levaram três dias de viagem até Buenos Aires. Preparamos 
material e fardamento, documentos, etc. Infelizmente, quatro surdos 
não levaram carteira de identidade, mas a carteirinha do INES, apesar 
de terem sido avisados da necessidade de levar o documento oficial. 
Em Porto Alegre, um dos ônibus quebrou. Fizemos contato com a 
companhia para substituir o ônibus e podermos seguir viagem. Porém, 
não chegamos a tempo de participar da abertura dos Jogos, mas 
participamos de todos os jogos desde a primeira rodada. 

 

Mário Pimentel também conta como ocorreu o crescimento das associações Brasil 

afora: 

 

Depois do primeiro jogo entre associações de surdos, ocorreu a 
fundação da Federação Carioca de Surdos-Mudos, presidida por Sentil 
Dellatorre. Ele teve a ideia de fundar uma federação nacional e 
trabalhou muito por isto. Sentil filiou esta federação ao CISS, sediada 
na Venezuela, e pagou a filiação, o que era muito caro. 
 
Eu, igualmente, filiei a federação Paulista, que tinha o nome de 
Federação Paulista de Desportos Silenciosos. Assim, Sentil e eu 
quisemos unir as duas federações para ratear os custos de filiação ao 
CISS e ter, assim, um órgão desportivo nacional de surdos. 
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Depois disto, outras cidades e estados quiseram também participar da 
parceria. Paraná, Florianópolis, Porto Alegre, Minas Gerais, entre 
outros .Então eu pensei: o nome atual é Federação Carioca, mas ela é, 
na realidade, brasileira, então precisamos modificar o nome. 
Conversei com Sentil e ele aceitou a mudança. Tempos depois, Sentil 
idealizou o nome Confederação Brasileira de Desportos Surdos. 
 
Todas as associações de todos os estados e municípios foram avisadas 
para marcar uma assembleia no dia 9 de setembro de 1979, no INES, 
no Rio de Janeiro. Muitas pessoas compareceram e Sentil explicou o 
motivo da convocação, como diretor da reunião. O responsável pela 
ata foi o surdo baiano José Tadeu. Havia a necessidade de um 
responsável pelo órgão ora criado, e Sentil me indicou para tal e eu 
aceitei apoiar e erguer a CBDS. 
 

 

 
Figura 28 - Cópia de página de jornal em que aparece a equipe de “Surdos-Mudos” (n.º 47 na imagem) como 

participante do Campeonato Tribuna da Imprensa, de ouvintes. 
 

A Sociedade de Surdos Mudos do Distrito Federal, primeira associação de Surdos do 

Brasil e atual Associação de Surdos do Rio de Janeiro (ASURJ), participava de eventos 

esportivos em geral entre ouvintes até a ocasião do primeiro campeonato contra a Associação 

Paulista de Surdos Mudos. Desde então, a frequência de participação em campeonatos 

ouvintes reduziu muito gradativamente, mas sem cessar definitivamente, pela preferência por 

eventos esportivos surdos. 
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Figura 29 - Cartão de visita de Sentil Dellatorre em referência ao seu museu particular de objetos, documentos, 
troféus e outros materiais relacionados aos esportes surdos, primordialmente, e outros assuntos da cultura surda. 

 

A Figura 21 mostra o primeiro jogo entre associações. Conforme consta em material 

impresso de Sentil Dellatorre, antes de 1954, não havia ou não se tem registro de Associações 

de Surdos no Brasil. Por outro lado, grupos de surdos reuniam-se para organizar jogos 

informais entre surdos e ouvintes, mas não se sabe de jogos entre equipes de surdos. A partir 

do jogo retratado, começaram a ocorrer não somente jogos amistosos, mas competições entre 

associações pelo País. 
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Figura 33  - Capa do Estatuto da Federação Carioca de Surdos-Mudos, que originou o Estatuto da CBDS. 
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Figura 31 - Primeira página do Estatuto da Federação Carioca de Surdos Mudos, registrado em cartório. 
 

Os relatos de Sentil Dellatorre revelam o grande movimento social e de aquisição de 

subjetividade e autonomia que se iniciou pelo pretexto esportivo e tomou enlevo social e 

político entre os surdos. 
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Os alunos do INES não tinham limite de idade. Havia estudantes de 
26, 28 anos, mas agora é limitado a estudantes de até 18 anos. Havia 
surdo atleta, que gostava de fisiculturismo e tinham corpos possantes. 
Isso despertava a atenção dos professores da Escola Nacional de 
Educação Física e Desportos e eles sempre procuravam ajudar e 
convidavam os surdos para treinar. Lembrando agora, um professor da 
ENEFD me ajudou muito a organizar os 4º Jogos Desportivos 
Silenciosos Latinoamericanos. Eu fiz um ofício para o presidente da 
escola, mas chegou o período de férias e os alunos viajaram, só 
restando dois aqui no Rio, pessoas ótimas, dedicadas, inteligentes que 
ajudaram a organizar horários e outras tarefas. Eu podia estar em 
Bonsucesso com o futebol de campo, ou no instituto de tiro, eu podia 
estar no fluminense e ele mais dois professores de educação física me 
ajudavam e me acompanhavam em grupo. A ENEFD foi muito 
importante para os esportes surdos e, até hoje, tenho muita amizade 
com eles. A Educação física está de parabéns. 

 

Quanto a isto, Mario Pimentel traz informações adicionais: 

 

No momento da minha nomeação como presidente da confederação, 
eu me levantei e comecei a montar a diretoria da CBDS. Sentil me 
ajudou muito a fazer contato com as diversas associações, para que se 
filiassem e a CBDS crescesse. Então começamos a pensar em como 
divulgar e oficializar a CBDS como órgão desportivo reconhecido 
pelo Conselho Nacional de Desportos e surgiram muitas dúvidas. 
 
Sentil e eu fomos ao Rio de Janeiro, na sede do Conselho Nacional de 
Desportos, e fomos informados que somente filiação de associações 
não era suficiente, mas que deveriam ser filiadas três federações. 
Retornamos e começamos a informar aos Estados que deveriam 
formar federações estaduais para filiar-se à CBDS e que a carioca 
deveria tornar-se federação do Rio de Janeiro. As federações foram 
sendo criadas até que Antônio Campos confeccionou o estatuto e me 
entregou. 
 
Paulo Vicente Xavier era o responsável de São Paulo e também me 
entregou o estatuto e a documentação referente àquela Federação. 
 
No Rio de Janeiro foi mais demorado, mas era necessário, então Sentil 
Dellatorre providenciou os documentos de lá rapidamente. 
 
Com estas três federações, retornamos ao CND, nossa documentação 
foi aprovada, mas solicitaram que fôssemos a Brasília, que era a 
instância mais alta do CND. Eu fui e providenciei todas as adequações 
e documentos exigidos, em muitas viagens de idas e voltas até que, 
numa última ida, a intérprete Geni Aparecida Favero me acompanhou, 
entreguei todos os documentos e, após uma semana, recebemos o 
reconhecimento de vínculo da CBDS ao CND. 
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4 - Informações sobre a representatividade da CBDS em outras organizações esportivas 

nacionais e internacionais, como CBF, COI, entre outros 

 

Sentil Dellatorre traz informações sobre eventos esportivos internacionais dos quais 

o Brasil foi representado pela CBDS, com detalhes de cronologia, personalidades envolvidas 

e trâmites administrativos e legais. 

 

Na época dos V Jogos Desportivos Silenciosos Latino Americanos, 
Argentina, Uruguai e Chile já eram filiados ao CISS. Com a 
participação da Federação nestes eventos, a filiação foi facilitada. Há 
relatório confeccionado para a CND com o número e os nomes dos 
participantes, fotografias, tudo guardado no museu. Tudo ótimo. A 
Federação Brasileira foi excelente até tornar-se CBDS. A Federação 
Brasileira promoveu taça do Brasil, campeonato de futebol, de onde 
vieram surdos de muitos estados. A Federação tinha autonomia para 
realizar competições de vários esportes entre associações. 
 
Quando a assembleia do CONSUDES (Confederação Sul Americana 
Desportiva de Surdos) me escolheu como presidente, euquase 
desmaiei, fiquei bobo porque eu não trabalho para mim, não sou 
egoísta. Então eu pensei: como presidente, não. Vou seguir como 
secretário, ajudando, mas como presidente não. Isto porque na 
Argentina havia muitas atribuições, tinha que manter filiação, 
organizar campeonatos, tinha que ir muito à Argentina e havia outras 
pessoas com experiência, mas preferiram a mim como presidente do 
CONSUDES e eu levei um susto muito grande, mas eu aceitei porque 
eu fiz tudo, fiz o estatuto, o consulado bilíngue na argentina, não havia 
dinheiro e eu convidei vários países e enviei cartas a pessoas físicas, 
associações pedindo ajuda para pagar alimentação e as pessoas 
convidadas. Recebi muita ajuda e foi suficiente para pagar todas as 
despesas de eventos como alimentação, hotel dos convidados, tudo. 
Realmente, eu fiz muita coisa importante. Depois da fundação, tudo 
seguiu seu curso. 
 
É importante também mostrar o trabalho do Pimentel à frente da 
CBDS, que foi muito grande e muito importante. A CBDS sempre 
tinha verba e ajudava as outras afiliadas do CONSUDES. O Pimentel 
emprestava e depois as federações pagavam. A CBDS junto ao COI 
sempre ajudava as associações e até hoje ainda ajuda, mas aí é outra 
história... 
 
Agora vou falar sobre a PANAMDES Confederação Panamericana 
desportiva de surdos. Antes da CONSUDES eu estava preocupado 
porque era necessário pagar taxas à PANAMDES, à CONSUDES e ao 
CISS, mas não tínhamos dinheiro. Eu pensava: como poderíamos 
viver se éramos pobres? Então eu fui a uma assembleia na Venezuela, 
em Caracas, onde discutimos essa situação para a continuidade da 
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PANAMDES porque ela estava muito fraca, quase se extinguindo, 
mas levamos adiante o plano de fundar a CONSUDES, que estava 
caindo. Então houve uma votação para levantar a PANAMDES e eu 
fui eleito segundo vice-presidente. Apesar do medo, da vontade de 
fugir, pensei que seria muito feio, então eu aceitei. Com o trabalho, a 
CONSUDES ficou mais forte do que a PANAMDES. A 
PANAMDES, na Venezuela, ficou com melhor relacionamento com a 
Europa pela proximidade, recebiam ajudas e nós, aqui no Brasil, 
ficamos distantes, mas lutando, lutando, enquanto a CBDS conseguia 
financiamento do Governo. Depois, o Governo parou de dar verba à 
CBDS e a CONSUDES foi parando as suas atividades também por 
ficar prejudicada. Com o passar dos anos, não soube mais nada, mas 
parece que a CONSUDES segue suas atividades e a CBDS também, 
felizmente. 

 

 
Figura 32 - Primeira e segunda página do primeiro número do Boletim Mensal da CONSUDES, nas quais se 

encontram os nomes dos membros da diretoria. 
 

O Boletim Mensal da CONSUDES é um jornal editado, produzido e distribuído por 

Sentil Dellatorre, que o confeccionava em sua própria gráfica. 
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Figura 33 - Logomarcas da CBDS. À direita, a primeira, provisória, inspirada na logomarca da Federação 

Carioca de Surdos Mudos. Ao centro, a primeira logomarca oficial, criada em 1984. À direita, a logomarca 
oficial atual, confeccionada em 2006. 

 

O simbolismo das logomarcas ilustra o processo de fundação da CBDS. Em 1979, 

quando iniciou-se o trabalho de busca de adequações para criação da confederação, a imagem 

que identificava a marca era inspirada na primeira federação esportiva de surdos do país, a 

carioca, bem como o foi o estatuto da CBDS. Quando, finalmente, todos os procedimentos 

para a fundação oficial da CBDS culminou no vínculo com o Conselho Nacional de 

Desportos, em 1984, foi criada a primeira logomarca da então oficial Confederação Brasileira 

de Desportos Surdos. Depois de 22 anos de funcionamento, o setor de marketing da 

confederação sugeriu modificações no emblema, baseadas em simbologias de cores e formas, 

surgindo, assim, a atual logomarca da CBDS. 
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Figura 34 - Certificado de filiação da CBDS ao Comitê Internacional de Esportes de Surdos, em 1965. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através das entrevistas realizadas com Sentil Dellatorre e Mário Pimentel e do 

material encontrado nesta pesquisa, conclui-se que a CBDS passou por um processo de 

fundação de aproximadamente 30 anos, desde que surgiu a necessidade de haver um órgão 

que reunisse os surdos na a prática de esportes competitivos em nível nacional e internacional. 

Participaram desta história diversas pessoas, mas as mais importantes foram, de fato, Sentil 

Dellatorre e Mário Júlio Pimentel. Esta história foi responsável por modificar a subjetividade 

dos surdos, impelindo-os a assumir posturas autônomas e de protagonistas da própria história, 

o que se refletiu em diversos outros movimentos surdos por causas grandes, como a 

oficialização da sua língua, a LIBRAS, e a consolidação de sua cultura. 

Esta pesquisa histórica pode ser útil para que as comunidades surdas conheçam 

melhor os feitos de seus semelhantes surdos e inspirem-se para continuar as lutas por 

reconhecimento e afirmação social, bem como para produzir mais conhecimento sobre sua 

subjetividade, sua história e sua cultura. Em relação a Educação Ambiental o trabalho se 

mostrou pertinente no sentido de analisar a constituição dos sujeitos em diferentes âmbitos da 

vida social e como aspecto positivo destaco a importância de abertura desse espaço de 

discussão. Assim como salientado no texto, os surdos se aproximam da área da educação para 

desenvolver os estudos e pesquisas, mas é fundamental para garantia da inclusão social a 

possibilidade de circular em outras linhas, apresentar a cultura surda à outros espaços de 

formação. 

O esporte se mostra um rico instrumento de socialização e de identidade cultural, na 

medida em que incentiva a comunicação e a organização política. Este pode ser um objeto de 

muitas outras produções acadêmicas, que podem valorizar o esporte e elevar o nível cultural 

dos surdos brasileiros.  

Outro aspecto importante desta história é a possibilidade de levar, ao conhecimento 

geral, as personalidades de Sentil Dellatorre e Mário Pimentel como lideranças surdas que 

iniciaram um importante movimento surdo que contribuiu enormemente para muitas 

conquistas dos surdos. Tais conquistas extravasaram o âmbito esportivo, atingindo esferas 

sociais mais amplas. 
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Estas informações podem e devem ser levadas às crianças, nas escolas, em aulas de 

disciplinas como História, Educação Física e LIBRAS. Em universidades, também podem 

servir para cursos de Letras – LIBRAS e de Educação Física, oportunizando enriquecimento 

da cultura de surdos e de ouvintes que se interessem pela história dos esportes e de seu país. 

Portanto, é desejável que, no futuro, haja mais estudos que abordem o esporte surdo e 

que esta seja a primeira, mas não única produção científica sobre os esportes surdos. Além 

disso, espera-se que os fragmentos históricos aqui registrados sirvam para construir 

conhecimentos ainda maiores. 
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Anexo A – Entrevista semi-estruturada 

 

 

Questões 

 

1- Como a CBDS foi fundada? 

2- Quais foram as principais participações dos surdos em eventos nacionais? 

3- Quais foram as principais participações dos surdos em eventos internacionais? 

4- Qual foi a primeira modalidade esportiva praticada pelos surdos na CBDS? 

5- Como o senhor avalia a contribuição do esporte para a vida social dos surdos que 

participam da CBDS? 

6- Como aconteceram as primeiras inserções das associações de surdos na CBDS? 

7- Como o senhor percebe a inserção social dos surdos após o vínculo com a CBDS? 
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Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos Entrevistados 

 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos Entrevistados 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PPGEA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Aos Entrevistados 

Este estudo visa resgatar a história dos esportes surdos em nosso país, evidenciando como se 
constitui a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS) demarcando os principais 
acontecimentos e participações dos surdos em eventos nacionais e internacionais, além de identificar 
as contribuições sociais do esporte na vida de surdos que participam da CBDS e de avaliar a 
importância do esporte como meio de inserção dos surdos nas comunidades e associações de surdos. 

Para tanto, será realizada entrevista semi estruturada com questões relacionadas ao tema às 
quais você responderá livremente conforme suas considerações. A entrevista será filmada e 
posteriormente traduzida e transcrita. 

As informações serão analisadas de acordo com os objetivos do estudo e o inteiro teor da 
entrevista será guardada no setor de Pós Graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal 
do Rio Grande. 

Sua participação é voluntária e você pode recusar-se a responder às perguntas a seu critério. 
Não haverá compensação financeira pela participação e a participação não oferece riscos. 

O pesquisador responsável pela pesquisa é o Prof. Marco Aurélio Rocha di Franco e ele 
mesmo fará a entrevista. 

Sua participação é muito importante e desde já agradecemos sua contribuição. Estamos à 
disposição para esclarecimentos pelos telefones 53-9128.8303 (Marco Di Franco) e 53-8123.9051 
(Simone Paludo). 

Este documento foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande. 

 
Autorização: 

 
Eu, ______________________________________________ (nome do participante) fui informado 
dos objetivos e da justificativa desta pesquisa de forma clara e detalhada. Recebi informações sobre 
cada procedimento, dos riscos previstos e benefícios esperados. Terei liberdade de retirar o 
consentimento de participação na pesquisa em qualquer momento do processo. Ao assinar este Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido, os meus direitos legais serão garantidos e não renuncio a 
quaisquer direitos legais. Ao assinar este Termo, dou meu consentimento livre e esclarecido, 
concordando em participar deste estudo. 
 

____________________________________________________ 
Assinatura do participante 

Data __/__/__ 
 

____________________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador do PPGEA - FURG 

Data __/__/__ 


