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RESUMO 

 

A aquisição da linguagem e a evolução dos processos comunicativos dos grupos sociais são 

provenientes das interações dos indivíduos entre si. Nesse contexto, é investigado como ocorre o 

processo de integração social e comunicação de um adolescente surdo com pouco domínio da 

LIBRAS com um grupo que possui uma identidade exclusivamente ouvinte e como este 

adolescente se mantém resiliente diante das adversidades comunicativas que se estabelecem 

durante sua permanência neste grupo. 
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 1. INTRODUÇÃO. 

 

Resiliência é frequentemente referida por processos que explicam a “superação” de crises e 

adversidades em indivíduos, grupos e organizações. Alguns estudiosos reconhecem a resiliência 
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como um fenômeno comum e presente no desenvolvimento de qualquer ser humano (YUNES, 

2003 apud MASTEN, 2001). 

 A resiliência como um construto psicológico é relativamente novo, e tem sido discutida 

em vários encontros, inclusive internacionais. O que se observa é que sua definição não é clara, 

tampouco precisa, isso se deve a grande complexidade e multiplicidade de fatores variáveis que 

devem ser levados em conta no estudo dos fenômenos humanos (YUNES, 2003). 

 Refletindo a definição de Grotberg, observa-se a resiliência como “uma capacidade 

universal que permite uma pessoa, grupo ou comunidade previna, minimize ou supere os efeitos 

nocivos das adversidades” (YUNES, 2003 apud GROTBERG, 1995). 

 Assim, ao direcionar o olhar ao comportamento de adolescentes, os estudos de Aberastury 

e Knobel orientam que a fase da adolescência é marcada por extremo desequilíbrio e 

instabilidade, mas que também é aceita como uma fase natural do desenvolvimento em que 

naturalmente se estabelecem períodos de crises de identidade, rebeldia, lutos, crises, instabilidade 

e desequilíbrios, a busca por si mesmo, uma tendência mais abrangente da tendência de grupos, 

necessidade de fantasiar, crises e dúvidas religiosas, flutuação do humor e contradições em 

sucessão (CFP, 2002 apud ABERASTURY e KNOBEL, 1981). 

 No campo teórico da surdez existe o uso da grafia “Surdo” e “surdo”, onde o primeiro, 

com “S” maiúsculo, refere-se a entidade linguística e cultural, portanto os Surdos se encontram 

dentro da identidade Surda, com meios de comunicação por uso da língua de sinais, cientes do 

seu pertencimento a comunidade Surda. Já a segunda com a grafia com “s” minúsculo, refere-se 

a surdez em seu aspecto biológico propriamente dito (CAVALCANTE, 2011 apud SACHS, 

2000).  

 O indivíduo surdo faz parte das minorias marginalizadas, em que qualquer atitude 

inadequada, negativa de sua parte, provoca distorções e estereótipos dentro de uma situação 

dominante. No âmbito de trabalho, por exemplo, logo observa-se a presença dos estereótipos em 

uma comunidade dominante ouvinte, onde os Surdos são vistos como pessoas frias, sem 

definição cultural, desprovidos de inteligência. São admitidos muitas vezes como incapazes, 

carregam pela incoerência dos nossos dias a dita mutilação de seus corpos. É de conhecimento da 

literatura uma lista de profissões de menor porte das quais o Surdo está mais apto a trabalhar. 

Visto muitas vezes como um ser braçal produtivo, onde não se distrai facilmente com o barulho, 

torna-se uma ferramenta eficaz, porém dificilmente existe a idéia de que as pessoas Surdas 

possam ser promovidas em escalas organizacionais a exercerem, por exemplo, cargos de 

coordenação ou gerência, isso faz com que sempre continuem com trabalhos designados pelos 

membros da cultura ouvinte. Será que a cultura Surda não oferece meios para ascensão do Surdo? 

Ou será que a cultura ouvinte não é flexível o suficiente para admiti-los como pessoas de culturas 

diferentes e capazes de realizar tarefas como qualquer outra? (PERLIN, 2010).  
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 Nota-se o ouvintismo presente no cotidiano dos membros da comunidade Surda. 

Ouvintismo, segundo Skliar, “é um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o 

surdo está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte” (STROBEL, 2006 apud 

SKLIAR, 1988). 

Este comportamento pode ser explicado na literatura que comprova que a maioria das 

crianças surdas nascem de pais ouvintes, pais que acabam entrando em estado de não-aceitação 

da LIBRAS, pois não compreendem a surdez como uma diferenciação cultural e ainda 

geralmente não conhecem exemplos de surdos adultos bem sucedidos (BREMM, 2008 apud 

GLICKMAN, 1996). 

Crianças surdas, que não compartilham de sólido sistema linguístico, sofrem a falta de 

habilidades necessárias para a construção identitária em um contexto familiar ou social 

(BREMM, 2008 apud GLICKMAN, 1996). 

 

O presente estudo trata-se de uma experiência de estágio básico realizado em uma escola 

pública do interior de São Paulo. A instituição conta, atualmente, com quinze funcionários, 

aproximadamente mil alunos que são distribuídos em três turnos dispostos de dezesseis salas de 

espaço físico; conta ainda com dois laboratórios de informática, duas quadras de esporte: sendo 

uma aberta e uma fechada, duas salas de inclusão: sendo uma para surdos e ou para deficientes 

visuais e, apresenta quatro conjuntos de banheiros. 

O estágio constitui-se como uma experiência de importância primordial ao 

desenvolvimento de habilidades e competências profissionais dos estudantes do Curso de 

Psicologia, visto que é uma oportunidade de experimentação prática das teorias abordadas em 

curso durante os primeiros anos da graduação.  

O estágio foi realizado com carga total de oitenta horas e o foco de observação do 

acadêmico foi a resiliência comunicativa de um adolescente surdo. 

Como se sabe, as indagações acerca da natureza humana e das possibilidades sociais são tão 

antigas quanto as obras dos antigos grandes filósofos, questionamentos os quais que levaram à 

busca pelo conhecimento acadêmico.  

Pautado neste pressuposto da descoberta, o presente estudo baseou-se na observação do 

comportamento de aluno surdo inserido em um modelo de sociedade ouvinte, em que se atentou 

aos meios dos quais o aluno surdo utiliza para manter uma socialização resiliente.  

A LIBRAS, Língua Brasileira de Sinais, é reconhecida como meio legal de comunicação e 

expressão. É um sistema linguístico de natureza visual-motora, ela conta com uma estrutura 

gramatical própria, torna-se assim um sistema linguístico de comunicação das comunidades de 

pessoas surdas do Brasil (BRASIL,Lei Nº 10.436, 2002). 
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2. METODOLOGIA 

 

A princípio, foi realizado contato com a escola, e depois de uma observação inicial dos 

adolescentes surgiu o interesse pelo tema “surdez na adolescência”, as questões pertinentes à 

inclusão e principalmente àresiliência do adolescente surdo. Diante disso, buscou-se na literatura 

o referencial teórico que pudesse nortear o estudo. Após a literatura sobre o assunto, procedeu-se 

a observação “in loco”, descritivo de um caso específico, agregando-se conteúdos de entrevistas 

com professores que conhecem a realidade do sujeito. Coletados os dados, foi dado 

prosseguimento à discussão dos resultados e elaboração do relatório final. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 O caso 

V.H.G.R é negro, classe social baixa, de dezessete anos na interação comunicativa com seu 

meio e o comportamento dos demais ouvintes em relação a V.H.G.R. 

Segundo informações de professores e interlocutor, o mesmo é descrito como portador de 

surdez total, déficit intelectual e deficiência física e não possui mobilidade da mão direita.  

Sua referência familiar é reconhecida na escola como “desestruturada”, pouco colaborativa 

com suas necessidades, pois não aceita o uso da LIBRAS como modo de comunicação.  

Percebe-se então o ouvintismo presente em sua trajetória de vida desde a socialização 

primária. 

 A socialização primária é conceituada por Lane como a primeira socialização, ou seja, a 

socialização do indivíduo com sua família, uma vez que o ser humano é um ser social desde o 

nascimento (LANE, 2007 p. 84). 

Este comportamento pode ser explicado na literatura que comprova que a maioria das 

crianças surdas nascem de pais ouvintes, pais que acabam entrando em estado de luto, pois não 

compreendem a surdez como uma diferenciação cultural e ainda, geralmente não conhecem 

exemplos de surdos adultos bem sucedidos (BREMM apud GLICKMAN 1996). 

Crianças surdas, que não compartilham de sólido sistema linguístico, sofrem a falta de 

habilidades necessárias para a construção identitária em um contexto familiar ou social (BREMM 

apud GLICKMAN, 1996). 
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O ouvintismo ainda é mais evidente com a observação de que o mesmo procura, na maior 

parte do tempo, conversar com ouvintes com balbucios de palavras incompreensíveis, numa 

tentativa de oralização da língua portuguesa e utilização da leitura labial para compreensão de 

contextos.  

V.H.G.R possui conhecimento básico da LIBRAS devido a trabalhos da APAE e apoio de 

interlocutor de sala de aula que procura trabalhar em um método de comunicação total.  

A comunicação total procura processos comunicativos entre todos os grupos: como 

ouvintes e surdos e surdos com surdos, se preocupa com o aprendizado das línguas de sinais bem 

como com a necessidade de aprendizagem da língua oral. (GOLDFELD, 2002) 

Ouvintismo, segundo SKLIAR (1998), “é um conjunto de representações dos ouvintes, a 

partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte” (STROBEL 

2006 apud SKLIAR). 

Goldfield em sua obra “A criança surda”, mostra que se for feita uma análise é perceptível 

que a aquisição da linguagem possui orientação do exterior para o interior, em que os processos 

de aprendizagem da linguagem são fundamentais, e mesmo a criança surda que não foi exposta a 

língua de sinais ou língua oral com tratamento fonoaudiólogo adquire formas rudimentares de 

linguagem. Porém, a notória diferença é que não tendo acesso a uma língua estruturada, a 

quantidade e qualidade de informações e assuntos abordados são muito inferiores aquelas que os 

indivíduos ouvintes, em sua maioria, recebem e trocam. Ele traz que Vygotsky afirma que a 

deficiência auditiva traz maiores danos ao indivíduo do que a cegueira aos animais, essa 

comparação se dá devido a diferenciação da necessidade de uma linguagem para aquisição das 

estruturas de pensamento. O mesmo cita Luria “é a linguagem que permite o salto do sensorial, 

que rege a vida dos animais para o racional, que rege a vida humana, pelas leis sócio históricas” 

(GOLDFIELD, 2002). 

Assim, a dificuldade dos surdos é que a língua auditiva-oral é a única utilizada pela maioria 

da comunidade, o surdo é impossibilitado de adquiri-la espontaneamente. “Parece, então, que a 

função planejadora da linguagem não é dominada inteiramente pelos surdos com atraso de 

linguagem” (GOLDFIELD, 2002). 

 

 3.2 A sala de aula. 

Através da observação de sala de aula como ambiente de convívio do surdo para pesquisa, 

percebeu-se que o grupo é formado em sua maioria de alunos com problemas de disciplina que 

não correspondiam aos estímulos e reforços dos professores, muitas vezes, alvejando os 

professores e colegas com palavras de repúdio, pejorativas e com comportamentos inadequados, 

recusam em grande parte a seguir ou buscar compreender regras institucionais. 
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Dessa forma, podemos observar que a sala de aula constitui-se basicamente de adolescentes 

ouvintes alienados (LANE, 2007 p.42), que rejeitam seus verdadeiros objetivos e potenciais e 

mantém-se em estado de rebeldia, sem um profundo conhecimento das reais problemáticas ou 

questões sociais que envolvem o contexto escolar e a importância desta instituição para a 

evolução do indivíduo em seu contexto sociocultural. 

Para Piaget, nesta fase da adolescência a criança muda sua concepção de pensamento do 

aqui e agora para um vasto sistema de pensamento que se desenvolve nesta faixa de idade, 

começam com formulação de hipóteses e a raciocinar que poderiam ser de outras formas, dessa 

maneira formula um mundo ideal que conflita com a considerada ilógica organização do mundo 

real, nisso consiste seu protesto e idealismo (LIMA apud PIAGET p. 224). 

Ao estabelecer uma relação comparativa ao estágio básico infantil nota-se claramente que 

nesta fase o adolescente em mudanças fisiológicas e biológicas, adquire um novo estatuto físico, 

cognitivo e sexual (BREMM, 2008), as meninas apresentam desenvolvimento dos seios, pernas e 

quadris, nota-se nos meninos o surgimento de barba, pêlos pelo corpo, e ambos os sexos 

apresentam maior interesse dos meninos em relação a assuntos relacionados à sexualidade 

(DOLTO, 1990). 

Com adolescente surdo não é diferente, a adolescência no contexto da surdez representa 

todas as crises e desenvolvimentos de qualquer adolescente desde que ao surdo seja possibilitado 

o progresso de seus potenciais (BREMM, 2008). 

Tal como o momento da descoberta da surdez e os primeiros anos de vida, a adolescência é 

um momento de tensão, pois, nesse período, a surdez é novamente percebida em seus limites. Se 

é difícil para todo adolescente aceitar as mudanças corporais típicas da puberdade, no caso do 

adolescente surdo, a tarefa é mais árdua, pois ele também tem que dar conta da falta de audição 

ou da dificuldade de falar (BREMM apud SHORN, 1997; SOLÉ, 1998; VIROLE, 2005). 

Durante o estágio, foi possível observar que os ouvintes, no que se refere ao surdo, sempre 

o associam como exemplo de inferioridade aos demais alunos da classe, nota-se uma atitude 

discriminatória em discursos, tais como: “até V.H.G.R consegue”, “Até ‘ele’ aprende”, “até ele 

escreve” em momentos de zombaria em que indicamo fracasso de algum outro aluno.  

   A atitude comparativa dos colegas, evidentemente deixa claro que V.H.G.R. é visto pelo 

grupo como incapaz, não obstante ainda mais agravado pelo fato de que o adolescente é negro 

“As pessoas que pertencem a uma minoria étnica são incapacitadas, não por ‘deficiência’, mas 

por características físicas altamente visíveis, que são socialmente desvalorizadas”  (ANACHE 

apud VASH,1988 pp. 26-27). 

Buscando maneiras de se socializar, V.H.G.R adotou algumas técnicas para que fosse 

correspondido em sinais, utilizando de sinais comuns da juventude inclusive ouvinte, o sinal 

“hangloose” por exemplo, é um sinal comumente utilizado por surfistas, consiste na mão fechada 
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e abertura apenas do dedo mínimo e do polegar. V.H.G.R repetidamente faz este sinal para seus 

colegas de classe que sempre correspondem, dessa forma utiliza o sinal como método de 

aproximação dos colegas. Outro sinal comumente utilizado, é o balançar de cabeça para baixo, na 

forma de positivo, como indicação de questionamento de se “está tudo bem”, o mesmo utiliza 

este sinal repetidamente, também sinal de “positivo” que consiste na mão fechada como o 

polegar esticado para cima e vários outros comuns utilizados na cultura ouvinte. 

A busca dessa interação por parte de V.H.G.R, vem da capacidade que ele possui de 

adaptar-se ao seu meio, onde as atividades tendem a se repetir quando os resultados são 

considerados positivos para o indivíduo, fazendo assim com que as atividades se tornem 

habituais (LANE 2007 p.83). 

A observação do aluno, permitiu a detecção de sinais de ansiedade por parte de V.H.G.R 

quando tenta expressar algum evento ou questionar algo que possui dúvida, em que tenta utilizar 

sinais, porém geralmente os outros alunos desconhecem a língua de sinais e não o compreendem, 

aliás pouco esforço é feito para tal entendimento, V.H.G.R passa tentar a oralização com 

balbucios incompreensíveis de palavras, e vendo que não está tendo êxito o mesmo tende a 

aumentar o tom de voz e a balbuciar cada vez mais alto. Então, afim de evitar a situação 

aparentemente constrangedora, os colegas ouvintes sorriem e mostram-se entendidos sobre o 

assunto e abandonam o mesmo. Nestes momentos, foi possível perceber expressões de frustração 

com o insucesso da comunicação por parte de V.H.G.R. 

Em um outro momento semelhante, V.H.G.R tentava dizer que foi atropelado por um carro 

quando era mais novo, ao perceber que estava tendo insucesso na comunicação buscou recursos 

de desenho: desenhou uma rua no quadro negro com um giz, uma árvore, e acima do desenho 

escreveu a palavra “pare”. Assim indicou pelo desenho que o carro não obedeceu ao pare e o 

atropelou, maneira criativa para aproximação dos ouvintes.  

Apesar de seu esforço, os ouvintes não demonstram interesse em aprender ou a se 

comunicar com o aluno surdo. 

Em determinada aula de educação física, foi possível observar que embora o aluno surdo 

participasse de um dos times, durante os quarenta minutos de jogo de futebol de salão, não houve 

sequer um passe de bola ao mesmo, exceto quando a bola sobrava em seus pés decorrente de 

algum lance, e sempre o mesmo, sem pensar, chutava para o gol, de onde estivesse, levanta-se a 

hipótese de que seja uma maneira de buscar o objetivo do jogo afim de receber reconhecimento 

dos colegas, e apesar de não ter êxito em suas tentativas, não deixou de abraçar calorosamente a 

todos os seus parceiros de time que foram felizes no arremate ao gol. 

Fica clara a tendência de submissão e infantilização do aluno por parte dos colegas. Onde 

infante significa ausência de voz, e essa condição o coloca em situação de submissão às vontades 

dos ouvintes da sala, Anache cita Diaz (1989 p.65) “Quem perde a palavra, quem está obrigado a 
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calar, quem somente pode se expressar com a linguagem do outro ou com as contrações de seu 

corpo, quem não pode ou não quer aceitar os códigos estabelecidos, esses são dignos de exclusão. 

Os domínios do território da anormalidade significam possibilidade de permanente desordem 

social”. 

 Em outro momento, V.H.G.R relatou ao acadêmico sobre um fato que sensibilizou o 

estudante de psicologia, V.H.G.R reproduziu em língua de sinais a morte de seu pai, cujo 

assassinato ocorreu em sua frente. Sinalizou de uma forma bem detalhada o golpe na cabeça de 

seu pai, desferido por um homem com um objeto na mão; V.H.G.R representou detalhadamente 

os últimos suspiros que seu pai deu caído ao chão, inclusive espasmos musculares decorrentes do 

golpe na região da cabeça. O que levou ao acadêmico a reflexão do quanto à imagem do ato 

poderia estar internalizada em sua memória e, apesar de todo o possível sofrimento, o mesmo se 

mantém resiliente diante das situações adversas com as quais se depara em sua necessidade de 

comunicação, e mostra-se sempre disposto a adaptar-se e interagir com os demais com aparente 

bom-humor e gratidão perante o mínimo que lhe é oferecido. 

 

Dentre os aspectos que Piaget transfere da biologia para concepção psicogenética, podem ser 

destacados: o ajustamento de antigas estruturas a novas funções e o desenvolvimento de novas 

estruturas para preencher funções antigas, o que pressupõe, no desenvolvimento, uma corrente 

contínua onde cada função se liga a uma base pré-existente e, ao mesmo tempo se transforma 

para ajustar-se a novas exigências do meio, ocorrendo, então, o que Piaget denomina de 

adaptação. Assim sendo, segundo Piaget, dois princípios básicos e universais da biologia – 

estrutura e adaptação – encontram- se também presentes na atividade mental, já que, para ele, 

a inteligência é uma característica biológica do ser humano. (PALANGANA, 2001, p.20). 

 

Por outro lado devem-se considerar as instabilidades do adolescente ouvinte e suas 

tendências grupais da idade e as crises de identidade. Não podemos dessa forma desconsiderar o 

fato de os meios de comunicação em massa formar um modelo estereotipado de adolescente bem 

sucedido, isso colabora na busca e formação da identidade própria, e nota-se mesmo sem um 

consenso na literatura a respeito do papel social dos meios de comunicação. (OZELLA, 2002) 

Nota se também que os adolescentes, nesta especificidade de caso, buscam relações de 

iguais interesses e comunicação, num método de fortalecimento de pequenos grupos. 

Dolto em sua obra “A causa adolescente” de 1990 descreve sobre as relações de amizade 

adolescente, “é sempre essa busca de agradar ao outro e que hoje se transforma num coletivo em 

vez de ser indivíduo”. 

Quando se vêem em uma etapa de socialização diferente da familiar, em que os 

pensamentos começam a tomar um senso crítico próprio, os jovens unem-se, agem como se 

inventassem novos intercâmbios e viessem contra a sociedade, acreditando que em suas ações 
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estariam inventando novas possibilidades, novas criações numa atitude até mesmo desafiadora. 

(DOLTO, 1990 p.56). 

Dessa forma, observa-se uma tendência comum dos grupos integrarem-se para a formação 

de uma identidade grupal, compostos por uma diversidade de adolescentes que se aventuram em 

novas possibilidades. Tal identidade pode ser expressa por vestimentas, gostos musicais, entre 

outros. No caso destes adolescentes ouvintes especificamente, era evidente o uso de vestimentas 

do movimento “funk ostentação”, a saber, o uso de adereços tais como: bonés com abas retas; 

estilos musicais característicos nos celulares e gírias advindas deste movimento, outra 

representação de certa relevância foi um cartaz disposto em sala de aula, confeccionado em 

disciplina escolar (Arte) cujo desenho representava um relógio e acima dele havia uma coroa 

com os dizeres: “ostentação”. 

As relações de associações de grupos de adolescente podem ser referenciadas em Matheus: 

“por um lado existe o indivíduo indivisível e auto determinado – conforme preconiza o ideário da 

modernidade. Por outro, a necessidade de reconhecimento pelo tribunal das redes de relações que 

compõe cada contexto, o desejo de pertencer a um corpo social a fim de conquistar um sentido 

para o próprio corpo, legitimado pelo olhar de vários outros.” (MATHEUS, 2012), assim 

entende-se que o medo de não ser reconhecido como legítimo dentro de seu contexto social, faz 

com que os adolescentes se aproximem uns dos outros fortalecendo seus vínculos como maneira 

de estarem seguros, porém, presos simultaneamente por suas alienações. 

Dolto afirma que, justamente por não serem todos iguais no íntimo, adotam um uniforme, 

na verdade parecem preocupados apenas com seu aspecto físico e com o julgamento dos colegas 

(DOLTO, 1990 p.82).  

Diante disso, o aluno surdo apesar de seus esforços de integração, dificilmente consegue 

fazer parte de tais grupos, talvez por ser pertencente a uma identidade diferente e/ou talvez o 

mesmo ainda, por sua inexperiência, não tenha se encontrado em sua identidade da cultura Surda, 

o que para ser afirmado com precisão, necessitaria de um olhar mais amplo e um estudo à campo 

das questões sociais e familiares deste indivíduo, em que a língua de sinais constitui um elemento 

identitário importante. 

Perlin define identidade surda, sob a afirmação “Identidade surdas: estão presentes no 

grupo onde entram os surdos que fazem uso com experiência visual propriamente dita. Noto 

nesses surdos formas muito diversificadas de usar a comunicação visual. No entanto, o uso de 

comunicação visual caracteriza o grupo levando para o centro do especifico surdo (1996, p25), 

tenta descrever o mundo surdo como ‘um país’ cuja história é reescrita de geração a geração. As 

culturas dos sinais bem como o ‘conhecimento’ social da surdez, são necessariamente 

ressuscitadas e refeitas dentro de cada geração” (PERLIN, 2010 p.63). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se afirmar, mediante a literatura abordada, que a identidade individual é um fenômeno 

social e não natural, onde tal afirmação é aceitável pela grande maioria dos cientistas sociais. 

Afinal, uma alternativa que não podemos conceituar é o homem deixar de ser social e histórico 

(CIAMPO, 2007). 

Perlin ainda afirma que o surdo vivente dentro de uma cultura ouvinte é um caso de 

identidade reprimida (PERLIN, 2010 p.53). 

Portanto, para que exista um estudo da identidade surda como parte de desenvolvimento de 

Estudos Culturais, é necessário afastar a concepção de corpo danificado, Perlin cita Silva, (1998, 

p 58) “a identidade cultural ou social é o conjunto dessas características pelas quais os grupos 

sociais se definem como grupos: aquilo que eles são, entretanto é inseparável daquilo que eles 

não são, daquelas características que os fazem diferentes de outros grupos”.  

Percebe-se então numa convivência pautada no multiculturalismo e necessidade de 

adaptação do surdo ao bilingüismo, em que surdos e ouvintes convivem num determinado espaço 

escolar e curricular. 

Diante disso, fica evidente a extrema importância do estudo da resiliência nas ciências da 

psicologia, em que se observou o comportamento em sala de aula como uma célula social e a 

integração do aluno surdo com básico domínio da LIBRAS neste meio. 

Levanta-se a hipótese de a infantilização do aluno surdo, por parte de seus colegas ouvintes, 

ocorre nesse caso específico pela necessidade de formação de grupos com ideais semelhantes, em 

que possam a promover câmbio de feedbacks e interações compatíveis aos seus próprios 

interesses culturais. 

É possível concluir, que até o momento V.H.G.R permanece num estado de resiliência, 

vivendo e adaptando-se à identidade ouvinte e somente o decorrer do tempo e suas futuras 

experiências, intervenções externas, definirão suas condições de auto-reconhecimento, ou não, de 

pertencer à contextos epistemológicos de identidade Surda, uma vez que V.H.G.R inicia aos 

poucos seu processo de aprendizagem da língua de sinais. Dessa forma, pode-se citar Lane sobre 

Skinner em que “os homens agem sobre o mundo e o transformam, e são, por sua vez, 

transformados pelas consequências de suas ações” (LANE, 2007 apud SKINNER, 1957). 
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