103

Revista Filosofia Capital
ISSN 1982 6613

Vol. 5, Edição 11, Ano 2010.

REFLEXÃO FILOSÓFICA DA EDUCAÇÃO PARA
SURDOS: UMA NECESSIDADE ÉTICA
PHILOSOPHICAL REFLECTION OF THE
EDUCATION FOR DEAF PEOPLE: AN ETHICAL
NECESSITY
MATTOS, Rafael da Silva. 1
RESUMO
O objetivo deste artigo é realizar uma discussão teórico-conceitual sobre a educação para
surdos como uma necessidade ética. O texto é composto por três argumentos centrais. O
primeiro, baseado em Georges Canguilhem, entende que a surdez não é uma doença, mas uma
diferença que pode se manifestar como restrição ou ampliação da normatividade. O segundo,
baseado em Aristóteles, que a educação escolar é bem que contribui para o maior bem: a
felicidade. O terceiro, fundamentado em Kant, que é um dever moral fornecer educação
escolar para pessoas surdas, pois sua humanidade não é diminuída em razão da deficiência
auditiva. A educação é direito de todos, inclusive das pessoas surdas.
Palavras-Chave: Ética. Educação para Surdos. Direito à Educação.
ABSTRACT
The aim of this article is to do a theoretical and conceptual discussion about deaf education as
an ethical necessity. The text consists of three central arguments. The first, based on Georges
Canguilhem, believes that deafness is not a disease, but a difference that can manifest as
restriction or extension of normativity. The second, based on Aristotle, thinks that
education is a benefit that contributes to the greater good: happiness. The third based on Kant,
that it is a moral duty to provide school education for deaf people, because their humanity is
not diminished for the reason of hearing loss. Education is a right to everyone, including deaf
people.
Word-Key: Ethics. Education for Deaf. Right to Education.
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Porque a Educação para Surdos é uma
necessidade ética?
Por muito tempo, a educação para
pessoas surdas foi considerada apenas como
uma demanda médico-social a ser cumprida
em instituições especializadas. Esses
estabelecimentos eram identificados como
locais de reabilitação funcional e não como
centros de escolarização regular. No campo
biomédico proliferam estudos buscando
tratamentos ou “cura” da surdez. No
entanto, as ciências humanas já se
interessam pelos estudos sobre o assunto.
(BERNARD, 2004a, 2004b; BUTON,
2008; METZGER, BARRIL, 2004;
RENGIFO,
2008;
SIEGAL,
2003;
ZICOLA, 2007).
No campo da Educação, a expansão
quantitativa da Educação Especial e sua
organização como sistema ocorreu, de fato,
apenas na segunda metade do século XX,
com a proliferação de escolas especiais,
centros de reabilitação, associações
desportivas
especiais,
entre
outros
segmentos que objetivavam oferecer
serviços para pessoas com deficiência. A
partir da década de 1970, movimentos
organizados por pais de crianças com
deficiências ganharam adeptos no mundo
todo, inspirados no princípio de integração
que busca ampliar as oportunidades de
participação social de pessoas com
deficiência, oferecendo-lhes o convívio em
ambientes menos segregadores. O avanço
da democracia na década de 1980
possibilitou a que a sociedade civil exigisse
tratamento mais humanitário e proteção dos
direitos das minorias, incluindo as pessoas
com necessidades especiais. (PARANÁ,
2006).
A Union Nationale Pour L’Insertion
Sociale du Deficient Auditif (2010),
instituição francesa que influencia políticas
brasileiras, defende a responsabilidade
nacional com a igualdade de direitos e
oportunidade, participação e cidadania das
pessoas com deficiência.
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Cresceu nas últimas décadas o
número de pessoas surdas que não se
consideram deficientes auditivos. Eles
afirmam pertencerem a outra cultura,
ressaltando a alteridade, inclusive com
linguagem estabelecida, embora não verbal.
(SOUTY, 2002).
No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, n 9394 de 20 de
dezembro de 1996 (BRASIL, 1996)
estabelece que a educação especial é a
modalidade de educação escolar, oferecida
preferencialmente na rede regular de
ensino, para educandos com necessidades
especiais. No entanto, permite-se, quando
necessário, serviços de apoio especializado
para atender às peculiaridades da clientela
de educação especial. É lícito fornecer
atendimento educacional em classes,
escolas ou serviços especializados, sempre
que, em função das condições específicas
dos alunos não for possível a sua integração
nas classes comuns de ensino regular.
O Plano Nacional de Educação,
estabelecido
pela
Lei
10.172/2001
estabelece vinte e sete objetivos e metas
para a educação das pessoas com
necessidades
especiais,
ressaltando
atendimento desde a educação infantil até a
qualificação profissional de adultos. A Lei
8069/1990 que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente estabelece que
nenhuma criança ou adolescente deixará de
receber
atendimento
educacional
especializado. O Brasil também adotou as
recomendações
estabelecidas
pela
Conferência Mundial de Educação para
Todos, na Tailândia, em 1990, e pela
Declaração de Salamanca, de 1994, na
Conferência Mundial sobre Necessidades
Educacionais Especiais. As Diretrizes
Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica fundamentam-se em três
princípios (preservação da dignidade
humana, busca da identidade, exercício da
cidadania) que incluem alunos com
necessidades especiais na educação
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brasileira. (BRASIL, 2001).
As
finalidades
da
educação
estabelecidas na Lei 9394/1996 são válidas
também para os alunos com necessidades
especiais, isto é, uma educação para o
trabalho, visando a sua efetiva integração
na vida em sociedade, até mesmo condições
adequadas para os que não revelarem
capacidade de inserção no trabalho
competitivo, mediante articulação com os
órgãos oficiais afins. Nessa perspectiva
podemos citar o exemplo do Instituto
Nacional de Educação de Surdos (INES)
localizada na Rua das Laranjeiras 232,
Bairro Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ,
criado por iniciativa do professor Hernest
Huet, em 26 de setembro de 1857 com o
apoio de D. Pedro II.
Huet apresentou um relatório ao
Imperador D. Pedro II, propondo a criação
de uma escola para surdos, em que o auxílio
do governo seria fundamental para a
assistência dos alunos surdos de família
pobre, realidade da maioria no período. A
escola passa a funcionar em 1956, de
caráter privado, no qual bolsas de estudo
eram dadas a alunos pobres por entidades
particulares ou públicas. Em 1857, o
governo passa a subvencionar a escola,
fundando o Instituto dos Surdos-Mudos,
atendendo a indivíduos oriundos das
diversas regiões do país. (ROCHA, 2009).
O Instituto Nacional de Educação de
Surdos – INES tem como missão
institucional a produção, o desenvolvimento
e a divulgação de conhecimentos científicos
e tecnológicos na área da surdez em todo o
território nacional, bem como subsidiar a
Política Nacional de Educação, na
perspectiva de promover e assegurar o
desenvolvimento global da pessoa surda,
sua plena socialização e o respeito as suas
diferenças. O INES não é somente uma
escola, mas o Centro Nacional de
Referência na Área de Surdez. No Centro
de Referencia, encontra-se o colégio de
aplicação onde são atendidos alunos surdos,
desde a Educação Infantil até o Ensino
Médio. Além de educação formal, os alunos
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recebem atendimento especializado nas
áreas de fonoaudiologia, psicologia e
assistência social.
Na Europa, a criação de institutos
para a educação de pessoas surdas, apesar
de conceber a deficiência como patologia,
refletia a prerrogativa iluminista da
educação como direito do homem. Assim,
os deficientes vão conquistando o direito de
acesso à educação, à medida que se
desenvolvem oportunidades educacionais
para a população em geral. Uma pesquisa
direcionada para a prática educacional
dentro do Instituto de Surdos-Mudos mostra
uma preocupação dos educadores em
buscar maneiras hábeis para sua instrução.
(ROCHA, 2009).
A história da educação dos surdos,
apesar de percorrer o caminho histórico da
educação especial, tem características
próprias. É marcada pela discussão das
teorias de aquisição da linguagem, pois a
deficiência auditiva configura-se como
impedimento da aquisição natural das
línguas orais pelo sujeito surdo. Conforme
Vygotsky (1997), a aprendizagem está
diretamente vinculada à linguagem
simbólica e, seja ela verbal ou não, é
fundamental para o desenvolvimento
cognitivo do indivíduo, dada a estreita
relação entre pensamento e linguagem. A
linguagem
é
necessária
para
o
estabelecimento
dos
processos
de
internalização
que
permitem
a
aprendizagem.
Sendo o conhecimento mediado pela
linguagem, é compreensível a discussão em
torno da aquisição da linguagem pelo
sujeito surdo dentro do âmbito educacional.
Como as teorias linguísticas tratavam em
geral das línguas orais, a tentativa de fazer
o surdo falar foi uma forma encontrada para
mediação de sua educação. Para Lima
(2006), o “oralismo” tem como objetivo
principal a assimilação da linguagem oral
pelos surdos. Neste sentido, o espaço
escolar acaba se transformando em um
grande laboratório de fonética articulatória,
no qual são utilizadas técnicas de terapia de
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fala para que o aluno supere seu déficit
(surdez) e, assim, assemelhe-se a um
membro da comunidade ouvinte. Em uma
palavra, a meta principal do oralismo é
tornar o surdo um "falante" proficiente da
língua oral, ou seja, eliminar a diferença
que separa ouvintes de não ouvintes.
A preocupação em seguir um método
de desenvolvimento da linguagem já estava
presente na fundação das primeiras escolas
de educação de surdos. O Instituto de
Surdos-Mudos de Paris utilizava o método
combinado (sinais e escrita). Na Alemanha,
a primeira instituição para surdos (1778) foi
criada por Samuel Heinicke, e tinha como
objetivo desenvolver a fala. (ROCHA,
2009).
A utilização dos sinais combinados é
denominado hoje de comunicação total.
Essa é uma abordagem educacional que
admite o uso de sinais com a finalidade de
propiciar o desenvolvimento da linguagem
da criança surda. No entanto, esses sinais
são utilizados como uma "ponte" para a
aquisição da língua oral. Os sinais são
utilizados pelos profissionais que atuam
com surdos, na escola, dentro da estrutura
da língua portuguesa. (LIMA, 2006).
Com o desenvolvimento de estudos
que reconhecem uma estrutura linguística
no
gestual
utilizado
pelo
surdo
(CAPOVILLA, 2000), novas práticas
passam a ser adotadas, em que a língua de
sinais se torna mediadora da aprendizagem:
o bilingüismo é uma proposta de ensino que
tem sido utilizada por escolas que se
propõem tornar acessível ao surdo duas
línguas, no espaço escolar: a língua de
sinais e a língua portuguesa, em sua
modalidade oral e/ou escrita. (LIMA,
2009).
A grande questão no campo da
educação do surdo tem sido protagonizada
pelo embate entre os defensores do ensino
através da linguagem oral e os defensores
do ensino através da língua de sinais, sendo
essa última a maneira mais defendida hoje.
Para Franco (2009), um processo de ensinoaprendizagem não pode ser considerado
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bilíngüe se a língua de instrução (LIBRAS)
é utilizada de forma precária por ouvintes.
Além da efetiva utilização da língua de
instrução, um ensino bilíngüe não pode
prescindir de pensar estratégias teóricopráticas que identifiquem processos
específicos da educação de surdos. Para os
autores, o ensino bilíngüe para surdos pode
ser compreendido como um ato de
liberdade.
O objetivo deste artigo é realizar uma
breve discussão teórico-conceitual sobre a
educação para surdos como uma
necessidade ética2. O texto é composto por
três argumentos centrais fundamentados
nos filósofos Canguilhem, Aristóteles e
Kant. Não iremos diferenciar expressões
como “deficiente físico”, “portador de
necessidades especiais” ou pessoa com
“necessidades especiais”. Tomaremos essas
expressões como sinônimas, ainda que
reconheçamos as possíveis diferenças
conceituais. Por que escolhemos relacionar
a ética com a educação para surdos? Dortier
(2001) afirma que a partir dos anos 80/90, a
sociedade confrontou-se com novos
fenômenos: falta de referenciais face ao
declínio da política, a esperança da
humanidade em decodificar o genoma
humano procurando “explicar” todas as
doenças e comportamentos, problemas
sobre
preservação
ambiental,
democratização da educação, enfim: uma
nova ética se constrói3. A bioética, o
princípio da precaução, os comitês de ética,
2

3

Estudos relacionando ética e educação não são
raros. Paul (2005) afirma que educação para a
saúde, por exemplo, interroga o posicionamento
ético em função dos pontos de vista diferentes
fortemente ligados às representações sociais sobre
a saúde e a doença.
La Taille et al (2004) realizaram uma análise
quantitativa e qualitativa de dissertações, teses e
artigos publicados de 1990 a 2003, que versam
sobre a relação entre ética e educação. Para os
autores, o tema "ética" tem transitado nas mais
diversas esferas da vida contemporânea e os atuais
congressos científicos cada vez mais reservam
espaço para discutir as relações entre a ética e
diversas disciplinas.
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a responsabilidade moral são expressões
que começaram a aparecer nos debates
públicos, e os filósofos foram convocados a
participar. Para alguns, a idéia kantiana de
uma
moral
universal
deontológica
estabelecida a priori parece obsoleta. No
entanto, qual é nosso critério para julgar o
Bem e o Mal? A exigência de uma ética se
impõe, porém ela não encontra nenhuma
justificação absoluta e transcendente. É
nesse sentido que Dortier (2001) usa a
expressão “Le réveil de la philosophie”
para tratar de uma busca de sentido, um
reencantamento do mundo. O que
pretendemos é ressaltar a questão da
educação para surdos como uma temática
de inclusão social, dignidade humana e
valorização democrática, logo: uma
necessidade ética.
Contextualizando o debate sobre a ética
Quando Georges Canguilhem (2009)
escreve sua obra Le normal et le
pathologique, uma de suas principais
proposições foi: a doença atinge o homem.
A doença pertence ao mundo humano, ao
mundo vivido, ordinário, cotidiano. Não há
ser humano que não fiquei doente, pelo
menos uma vez na vida. Poderíamos
afirmar que não há humanidade sem
doença.
Sem dúvida não faltam teorias para
explicar o que é uma doença. A
biomedicina, como ciência da diagnose,
está repleta de saberes para explicar os
mecanismos fisiopatológicos. (CAMARGO
JÚNIOR, 2005; MARTINS, 1999; LUZ,
2008).
Canguilhem afirma que os gregos não
tinham uma concepção ontológica da
doença, entendida como uma entidade
anátomo-clínica, um ente. A concepção que
prevalecia era dinâmica, isto é, a doença
não era localizável estritamente em uma
estrutura orgânica. A doença não estava no
organismo, ela se manifestava e se
estabelecia na relação do sujeito com o
meio. A perturbação do equilíbrio e da
harmonia entre homem e natureza podia ser
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chamada de doença. A possibilidade de
pensar
em
agentes
patogênicos
microscópicos que causam lesões celulares
e teciduais era remota. Efetivamente ela
será considerada uma lesão anátomopatológica apenas na Modernidade,
conforme analisa e descreve Foucault
(1980).
No
entanto,
não
podemos
compreender a doença apenas como
desequilíbrio ou desarmonia, pois ela é
também um esforço que a natureza exerce
no homem para obter um novo equilíbrio. É
uma reação generalizada com intenção de
cura. O organismo desenvolve uma doença
para se curar. Só há doença porque há
necessariamente tentativa de cura. Por
conseguinte, a doença tornou-se o objeto de
estudo para o especialista em saúde. É no
patológico que se decifra o ensinamento da
saúde. Conhecemos a fisiologia pela
fisiopatologia, o corpo vivo pelo corpo
cadáver. Canguilhem (2009) dedicará
capítulos de sua obra a Augusto Comte e a
Claude Bernard, iniciando o debate
doravante filosófico entre a identidade do
normal e do patológico.
Em geral a biomedicina considera
como normal o que se encontra na maior
parte dos casos de uma espécie determinada
ou o que constitui a média. Normal para a
biomedicina é a um valor estatístico.
Canguilhem (2009) irá rejeitar essa
definição baseada na matematização4 da
vida e definirá o homem normal como o
homem normativo, isto é, o ser capaz de
instituir novas normas orgânicas. Em
decorrência desse primeiro conceito
chegará ao próximo, a “normatividade
vital” ou “normatividade biológica”. O
argumento de Canguilhem é que essa
normatividade traduz-se pela capacidade da
própria vida de se expandir ou se retrair. Há
4

A matematização da vida, do cosmos e da natureza
é própria do mundo ocidental moderno e
contemporâneo. Para maiores informações ver o
capítulo VI (Les Sciences Mathématiques et
Physiques) de Picon (1968).
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uma polaridade dinâmica da vida. Enquanto
as variações morfológicas ou funcionais
não contrariam ou invertem essa
polaridade, a anomalia é um fato tolerado.
Em caso contrário, a anomalia é
experimentada como tendo valor vital
negativo e se traduz externamente como
patologia. A anomalia não é patológica em
si, mas pode se tornar patológica se
diminuir a normatividade vital.
O que queremos afirmar é que a
surdez não é ontologicamente uma
patologia, tampouco biologicamente. E sem
essa compreensão, nenhuma reflexão
filosófica pode ser feita sobre a educação
para surdos. As doenças são formações
discursivas e não objetos preexistentes.
A anomalia (nesse caso, a surdez) é
uma variedade biológica da espécie humana
que pode se tornar patológica ou não. A
diversidade não é doença. A diferença não é
patologia, pelo contrário, o mesmo é que se
configura como patologia. A anomalia é,
portanto, uma diferença da espécie humana,
um desvio estatístico na média universal
humana.
Para Canguilhem (2009) não existe
fato que seja normal ou patológico em si. A
anomalia exprime outra norma de vida
possível Se essa norma for inferior – quanto
à estabilidade, à fecundidade e à
variabilidade da vida – à norma anterior,
será chamada de patológica. Se,
eventualmente, se revelar equivalente ou
superior – em outro meio - será chamada
normal. Sua normalidade advirá de sua
normatividade. O patológico não é a
ausência de norma biológica, é uma norma
diferente, mas comparativamente repelida
pela vida. O patológico é a perda da
capacidade normativa, ou seja, a
impossibilidade de mudanças e uma fixação
a uma única norma.
De acordo com a posição de
Canguilhem, podemos avançar para o
próximo ponto que é compreender porque a
reflexão em torno da educação para surdos
pertence ao campo da ética. Qual é a
distinção proposta entre “ética” e “moral”?
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A palavra “ética5” é oriunda do grego e a
palavra “moral” oriunda do latim. Ambas
remetem a idéia de modos, costumes,
hábitos (moeurs). Há duas grandes heranças
no estudo da ética/moral:
a) uma herança aristotélica, na qual a
ética é caracterizada por sua perspectiva
teleológica, telos, finalidade).
b) uma herança kantiana (onde a
moral é definida pela característica de
obrigação da norma, portanto de um ponto
de vista deontológico, dever).
Discutiremos cada uma dessas
heranças mais adiante. Mas desde já é
preciso contextualizá-las, já que Aristóteles
argumenta em torno de uma ética que tem
por finalidade o bem6, e Kant, por outro
lado, argumenta em torno de uma ética que
tem por finalidade o dever. Ricoeur (1990)
compreende a ética como a busca pela vida
boa, com e pelos outros, nas instituições
justas. Buscar uma vida boa nos coloca
numa situação optativa e não imperativa.
Uma das principais características da ética
na concepção aristotélica será o caráter
voluntário da ação. Ademais, a capacidade
de escolher por certas razões, de preferir
isso a aquilo, isto é, a capacidade de agir
intencionalmente.
Quando propomos uma educação para
surdos, estamos propondo uma educação
para o ser humano. Uma educação igual
para o diferente. Como afirma Foucault
(1977) é preciso amar a diferença e a
multiplicidade. A afirmação da diferença se
estabelece nas oportunidades iguais de
escolarização.
Viver bem e com o outro nas
instituições justas implica, portanto, no
estabelecimento de oportunidades para as
pessoas surdas em estabelecimentos
educacionais públicos, gratuitos e de
qualidade. A visão do viver bem engloba de
alguma maneira o sentido de justiça. Isso
5

6

A palavra “ética” traduzida do grego pode
significar “hábito” (ethos) ou “costume/caráter”
(éthos).
Métivier (2001) ressalta a ética aristotélica como
uma filosofia sobre o bem.
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está implícito pela própria noção do outro.
O outro é aquele além de você, diferente de
você. Pensar no outro como sujeito singular
é reconhecer a validade do princípio da
alteridade das práticas sociais. Ricoeur
(1990) afirma que, na instituição, a busca
ética se estende a todos aqueles que o face a
face deixa de fora, ou seja, os terceiros.
Mesmo que eu não seja professor de uma
instituição para surdos é meu dever ético se
engajar
nessa
luta
política
por
democratização
das
oportunidades
educacionais. Como afirma Kant (1974), ao
deixar de cumprir o meu dever não estou
apenas prejudicando o meu próximo ou a
mim mesmo, mas a humanidade em geral.
O filósofo ainda afirma que um princípio
considerado verdadeiro nunca deve ser
abandonado, ainda que nele se encontre
aparentemente algum perigo. O princípio
(iluminista) que nos referimos aqui é o da
universalização da escolarização e da
socialização do conhecimento.
Na concepção kantiana, a exigência
da universalidade, de fato, só pode ser
entendida como regra formal que não diz
respeito ao conteúdo da ação moral, mas
sim os critérios aos quais é preciso
submeter às máximas da ação. A máxima
deve ser universal, válida para todos os
homens, em todas as circunstâncias.
Podemos
ficar
chocados
com
a
intransigência (ou formalismo exacerbado)
de Kant, mas não podemos negar que o
filósofo nos ajuda a problematizar nossas
posições perante a educação para surdos. O
fato de ser deficiente físico ou pessoa com
necessidades especiais não é justificativa
para o estabelecimento de desigualdades
entre os homens, pois a máxima nos diz que
todos devem ser tratados como fim e não
simplesmente como meio. Todos são iguais
no sentido ontológico e podem arrogar o
direito de buscar o esclarecimento e a
formação pessoal através dos processos
educacionais. Se o projeto iluminista busca
a emancipação, o esclarecimento, todos os
homens devem ter a possibilidade de se
engajarem na educação escolar.
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Para Kant, a única lei de fato que
possamos nos dar não é uma regra de ação
que responde a “O que eu devo fazer aqui e
agora?”, mas sim o imperativo categórico
“Ages unicamente de acordo com a máxima
que faça tua ação valer de forma que se
torne uma lei universal”. Qualquer um que
se submete a esse imperativo é autônomo7,
ou seja, autor da lei a qual ele mesmo
obedece. Coloca-se então a questão do
vazio, da vacuidade, dessa regra que não
diz nada em particular. Ou seja, a ausência
de conteúdo e a predominância do
formalismo. É para compensar esse vazio
do formalismo que Kant introduz outro
imperativo categórico: “Ages sempre de tal
maneira que tu trates a humanidade na tua
própria pessoa e na pessoa do outro não
simplesmente como um meio, mas sempre
como um fim”. A segunda fórmula do
imperativo
categórico
exprime
a
formalização de uma antiga regra, chamada
de Regra de Ouro, que diz “Não faças ao
outro aquilo que tu não queres que o outro
faça a ti”. Kant formula essa regra
introduzindo a idéia de humanidade. A
idéia de humanidade na minha pessoa e na
pessoa do outro. A idéia de humanidade é a
forma concreta e histórica da autonomia.
(RICOUER, 1990).
Ética Aristotélica ou Ética Kantiana: um
bem ou um dever?
Aristóteles (384-323 a.C) nasceu em
Estagira, pequena cidade do reino da
Macedônia. Depois de ter sido anexada
pelos Persas, por volta de 513 a.C., a
Macedônia se aliara aos gregos durante
algumas guerras e mais tarde se opôs a seus
aliados. Em 366 a.C, Aristóteles partiu para
Atenas e acompanhou durante vinte anos os
cursos de Platão na Academia. Em 343 a.C,
o rei Filipe da Macedônia pede a Aristóteles
que seja o preceptor de seu filho Alexandre,
então com idade de 13 anos, que
futuramente
será
conhecido
como
7

A constituição da autonomia moral é uma
especificada do ser humano (PIAGET, 2000).
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Alexandre O Grande. Em 338 a.C., Felipe
derrota Atenas e Tebas, mas é assassinado
em 336 a.C. Alexandre herdou o trono e
começa preparar as grandes conquistas que
lhe darão glória. Aristóteles, que após a
morte de sua primeira esposa, se casara
novamente, teve um filho chamado
Nicômaco, daí sua ética ser intitulada
“Ética a Nicômaco”. (STIRN, 2008).
Aristóteles critica várias posições de
seu mestre Platão. Como todo bom
discípulo, Aristóteles tenta superar o
mestre. Ele critica a Teoria das Idéias, o
dualismo alma-corpo, a idéia de um bem
absoluto e transcendente. Durante a Idade
Média, foi considerado autoridade em todos
os campos do conhecimento humano sendo
chamado de “o filósofo”. Foi considerado
durante muitos séculos como insuperável, a
tal ponto que Kant considerava a lógica
simplesmente “fechada e acabada” desde
Aristóteles. Ele é o primeiro a apresentar
textos que nos permitem identificar um
sistema lógico, investigando os argumentos,
as inferências válidas e a clareza formal.
Aristóteles procura apreender a realidade na
sua diversidade para organizá-la e explicála. Nesse sentido, que Morel (2009) trata
Aristóteles como “philosophe du divers”. É
somente no século XVII que a lógica sofre
transformações significativas, em especial
com a Lógica de Port-Royal. As regras que
antes tratavam da natureza essencial do real
passam a tratar predominantemente da
natureza essencial do pensamento. No
século XIX, com Frege, a concepção
lingüística passa a predominar e a
preocupação maior será com a natureza
essencial do discurso.
Ao escrever sua Ética, Aristóteles
(2009) afirma que o bem é a finalidade de
todas as coisas que conhecemos. Mas como
há saberes e práticas diferentes, há
finalidades distintas. A finalidade da
medicina é a saúde. A finalidade da
construção de navios é o navio. A
finalidade da estratégia de guerra é a
vitória. A finalidade da economia é a
riqueza. Se, portanto, entre as finalidades
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houver uma que desejamos por si mesma,
ao passo que desejamos as outras
finalidades somente por causa dessa, essa
finalidade última será o bem mais excelente
que podemos almejar. Qual seria o bem que
desejamos por si mesmo? Qual seria o bem
que desejamos como finalidade e não como
meio?
Responder isso não é tarefa fácil visto
que podemos ter algumas concepções de
bem que implicam em efeitos nocivos. Mais
importante ainda é considerar que esse bem
desejado por si mesmo será o bem mais
importante para conduzirmos nossa vida.
Com ele poderemos viver uma vida melhor.
A riqueza pode ser um bem valioso, mas
certamente conhecemos pessoas que foram
arruinadas pela riqueza ou que, a despeito
de toda riqueza, não conseguiram viver
felizes. Da mesma forma poderíamos
afirmar que a coragem é um bem a ser
buscado. No entanto, também sabemos que
muitas pessoas morreram por causa da
coragem destemida.
Qual é realmente o bem mais
elevado? Qual é o bem8 que podemos
desejar por si mesmo? Aristóteles (2009)
responderá que é a felicidade9. A grande
maioria da humanidade não hesitará em
dizer que o bem supremo é ser feliz. Mas
8

9

Platão considerava o maior bem o conhecimento
das Idéias e o mal a ignorância. Em Aristóteles, o
bem supremo é a felicidade e o mal é o
desequilíbrio ou desarmonia.
A ética aristotélica é a ciência do bem, ou melhor,
de um bem específico: a felicidade. A ética
moderna kantiana, por sua vez, é uma ética do
dever. Por isso a ética kantiana pode ser
classificada como deontológica, enquanto a ética
aristotélica como teleológica. Além disso, a ética
aristotélica é uma ética da situação, enquanto a
ética kantiana é uma ética das regras. Para
Aristóteles, o homem delibera na situação
específica a qual se encontra, isto é, em uma
situação particular. Cabe ao ser humano discernir
sobre a forma de agir naquele contexto. Para Kant,
ao contrário, o homem delibera sempre conforme
a razão legisladora. Uma ação será moral, em
Kant, quando é praticada por dever e de acordo
com o dever.
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no que consiste a felicidade? Esse é um
grande dilema filosófico. Como a filosofia é
a criação de conceitos (DELEUZE, 1991;
MAIGNÉ, 2005), determinar o conceito de
felicidade é necessário para os argumentos
que se seguem. Se realizássemos uma
pesquisa de opinião, certamente apareciam
respostas como: riqueza e honra. Além
disso, o mesmo indivíduo pode dizer coisas
diferentes em ocasiões distintas: quando
está doente a felicidade é a saúde; quando é
pobre, a felicidade é a riqueza. Quando está
solitário, a felicidade é uma companheira.
A honra não pode ser um bem
buscado por si mesmo. Ela é muito
superficial para isso, pois depende mais
daqueles que a conferem, do que daquele ao
qual é conferida10. O bem que Aristóteles
procura deve ser algo próprio ao seu
possuidor e difícil de ser dele suprimido.
Quanto à riqueza, é certo que ela não é o
bem que Aristóteles procura, pois é sempre
um meio para algo e não um fim em si
mesmo. Aliás, se a riqueza fosse um bem
em si mesmo, uma finalidade em si, seria
irracional e incompatível com a produção
social da própria riqueza11.
Diante dessas dificuldades iniciais,
Aristóteles (2009) pergunta se não seria
adequado recorrermos a um Bem Universal,
tal como fez Platão. Para Aristóteles, tudo
que se enquadra numa Idéia única têm que
ser objeto de uma única ciência. Logo,
deveria haver uma única ciência que se
ocupasse de todas as coisas boas. Mas o
fato é que há muitas ciências mesmo para
as coisas boas. Não é possível, portanto,
haver uma Idéia comum correspondente ao
absolutamente bom. Ela pode ser utilizada
para predicar as coisas quanto à substância,
quantidade, qualidade, relação, tempo,
lugar. Para Aristóteles, não é possível que o
bem seja uma noção geral única e universal,
como na Teoria das Idéias de Platão (2005,
2007), pois se o fosse não seria predicável
10

Ver o que o sociólogo francês Pierre Bourdieu
(2001) chama de “poder simbólico”.
11
Ver o que o sociólogo alemão Max Weber (2004)
discute sobre a e riqueza capitalista.
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em todas as Categorias, mas somente em
uma.
Repetidamente Aristóteles afirma que
o bem que ele procura, é alguma coisa que,
por si só, seja a finalidade completa. Algo
buscado como finalidade em si mesmo é
mais completo do que algo procurado como
um meio para alguma coisa. Chamamos de
completa uma coisa sempre eleita como
uma finalidade e nunca como um meio. A
felicidade parece ser o bem absolutamente
completo, uma vez que optamos por ela
mesma como fim, enquanto outras coisas
como a honra, a riqueza e o prazer são
apenas possíveis meios para assegurarmos a
felicidade.
A questão é se a felicidade é algo que
possa ser apreendido ou adquirido através
do treinamento, cultivada de alguma
maneira, conferida por algum favor divino
ou mesmo pela sorte. Ora, se qualquer coisa
possuída pela humanidade é uma dádiva
dos deuses, na concepção grega, é razoável
supor que a felicidade seja uma concessão
divina. Entretanto, esse assunto talvez diga
respeito mais propriamente a Teologia. De
todo modo, a felicidade, para Aristóteles
(2009) não é concedida pelos deuses, mas
sim conquistada pela virtude e por alguma
espécie de estudo ou prática. A felicidade é
uma atividade da alma. Ela é um bem
valorado e perfeito, o que parece ser
corroborado pelo fato de ser um primeiro
princípio ou ponto de partida, uma vez que
todas as outras coisas são feitas em função
dela.
O que propomos é que a felicidade,
enquanto bem supremo individual (ética) e
coletivo (política) só pode ser alcançado na
medida em que todos, a despeito de suas
diferenças,
puderem
exercer
suas
potencialidades e competências de forma
virtuosa. Limitar um aluno, em razão de sua
surdez, é impedi-lo de ser feliz e, por
conseguinte, impedir a pólis de ser justa
equilibrada e harmoniosa. Uma ética
teleológica pressupõe o direito à educação,
já que esta é considerada necessária para o
exercício da cidadania, o desenvolvimento
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integral do sujeito e a prática social,
conforme consta na LDB 3994/1996.
No entanto, quando nos remetemos a
Kant, a situação é bem distinta. A moral
kantiana em hipótese alguma busca a
felicidade. Se este fosse o fim último
buscado pelo ser humano, a natureza teria
sido mais sábia se nos entregasse
simplesmente à nossas vontades, afirma
Kant (1984). Mas pelo contrário, a natureza
nos deu a razão pura que no seu uso prático
legisla a priori. Ao investigar as formas a
priori das faculdades do sujeito, Kant
considera dois usos da razão pura: o uso
teórico (leis da natureza) e o uso prático
(leis da liberdade). Pensar a Ética ou a
Moral em Kant é pensar no dever. Este, por
sua vez, é considerado uma idéia a priori da
razão. Jamais oriundo da experiência.
Kant afirma que o homem moral age
por dever, não por inclinação, e essas ações
são ditadas pela razão. Kant não nega que
as paixões existem, mas não deve ser o
motivo da ação moral. Daqui resulta que a
ação é moral se ela obedece a princípios
universais, transcendentais, até mesmo ter
conseqüências negativas para si e para os
outros. (JOURNET, 2008).
Em Kant veremos se operacionalizar
uma moralidade deontológica. Kant procura
estabelecer o dever em um fundamento a
priori. Embora possa ser derivado do uso
prático da razão, o dever não é um conceito
empírico. O caráter deontológico da ação
não pode provir da experiência. Quando se
trata da moral, as ações exteriores têm
menos valor do que os princípios internos
legisladores da ação. Essa recusa ao
compromisso entre a moralidade e a
experiência constitui o que podemos
chamar de formalismo kantiano. O dever
não é um conceito empírico: é uma ordem a
priori da razão. A moral é um ideal que a
nossa razão nos propõe a priori. A lei moral
é sempre produto do uso prático da razão
pura. Só podem ser morais as leis
produzidas pela própria razão pura.
Se o imperativo categórico é um só e
sua fórmula geral é “precede apenas
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segundo aquela máxima, em virtude da qual
podes querer ao mesmo tempo em que ela
se torne lei universal”, precisamos nos
perguntar sobre a máxima válida para a
educação de caráter universal. É desde já
podemos afirmar que é: “Todo ser humano
tem direito à educação escolar garantido
pelo setor público ou privado”. Nosso
argumento é que o direito à educação não é
apenas uma norma jurídica estabelecida
pela legislação de um país ou povo, mas
sim um imperativo categórico da razão.
Todo ser humano tem o direito a se tornar
humano. E só torna-se humano pela
educação, segundo Kant (2004).
Oliveira (2004) afirma que Kant se
preocupa com a relação entre a ética e a
moral desde sua obra Crítica da Razão
Pura. Nesta já é possível perceber alguns
comentários de Kant sobre os efeitos
nocivos e a desordem que uma má
educação ou que a falta de cultivo em um
homem são capazes de introduzir na
sociedade. Kant nos ensina o que filosofar é
aprender e pensar com autonomia. Através
da educação nós nos tornamos seres
humanos. Logo, a formação moral está
intimamente ligada à prática educativa.
Kant (1974) afirma que para
passarmos de uma metafísica do direito
(que abstrai de todas as condições da
experiência) a um princípio da política (que
aplica estes conceitos aos casos da
experiência) e chegar por meio deste à
solução de um problema de política, o
filósofo deve ressaltar um axioma, isto é,
uma proposição que resulta imediatamente
da
definição
do
direito
exterior
(concordância da liberdade de um indivíduo
com a liberdade de todos, segundo uma lei
universal). Queremos ressaltar aqui a
liberdade da vontade como postulado
kantiano que independe da experiência. É a
liberdade humana que nos permite
considerar que uma ação é moralmente
correta se está conforme o dever racional
fundado em um princípio legislador a
priori.
Exceções
aniquilam
a
universalidade, razão da qual eles merecem
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o nome de princípios.
Trata-se de saber se os povos que
adotarem essa máxima (a educação é um
direito de todos) como regra universal
constituiriam uma sociedade viável do
ponto de vista moral. Sem dúvida,
compreender o universal não é algo
simples. Ricoeur (1990) afirma que o
“universal” surge a partir de uma discussão
intercultural. Só faremos valer nossa
pretensão de universalidade se admitimos
que outros universais em potência podem
ser inseridos nas culturas distintas da nossa.
Uma noção, paradoxal, observa o autor,
pois se propõe pensar os “universais no
contexto” ou os “universais potenciais”.
Essa noção nos leva ao equilíbrio
buscado
entre
universalidade
e
historicidade, necessidade e contingência,
geral e particular. A experiência histórica
mostra que não há regra imutável para
classificar uma ordem universalmente
convincente para reivindicações como a
liberdade, a legalidade, a solidariedade, Os
universais não foram universais ao longo da
história, mas se constituíram num certo
período
histórico
em
conjunturas
específicas. Ou se preferirmos, a partir de
regimes e jogos de verdade que
estabeleceram
discursos
e
práticas
produzindo “a verdade”, o “universal”, o
“necessário”. (FOUCAULT, 1994, 1997,
2004a, 2004b, 2008).
Independente da discussão em torno
da universalidade, com Kant (1984)
passamos a considerar a moral formada por
imperativos categóricos racionais nos
impondo deveres. Sendo assim, é um dever
de toda sociedade democrática oferecer
educação escolar para pessoas surdas.
Trata-se de um respeito não apenas a
legalidade, mas a moralidade.
O suicídio é um dos exemplos
utilizados por Kant para discutir a
moralidade. Suicidar-se, apesar dos
distintos motivos, não poderia jamais se
tornar uma ação cuja máxima poderia se
tornar lei universal. A máxima que
fundamenta o suicídio seja ela qual for, não
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pode converter-se em lei universal da
natureza, pois imediatamente se vê que uma
natureza, cuja lei fosse destruir a vida, em
virtude justamente daquele sentimento que
tem por função estimular a conservação da
vida, estaria em contradição consigo mesma
e não poderia subsistir como natureza.
Ademais, a existência social estaria
ameaçada se fosse moralmente legítimo o
suicídio. Logo, o suicídio é contrário ao
princípio do dever.
Geralmente infringimos a lei moral
com a idéia de estarmos apenas abrindo
uma exceção. No entanto, nisso consiste a
imoralidade, isto é, em concedermos
privilégios à nossa própria pessoa. A
educação não é direito ou privilégio de
alguns.
Mas
direito
de
todos,
independentemente da realidade empírica
que se apresenta. Trata-se de um dever
imposto pela razão legisladora.
Um povo que não oferece educação
para pessoas surdas trata-as como um meio
e não como um fim em si, na medida em
que limita o direito universal racional de
que a educação escolar é direito de todos. A
humanidade deve ser tratada como um fim
e, por conseguinte, a humanidade
compreende pessoas com as mais diversas
diferenças, anomalias, modos, atributos,
acidentes.
Conclusões
O objetivo deste artigo foi realizar
uma breve discussão teórico-conceitual
sobre a educação para surdos como uma
necessidade ética e, portanto, política. Para
Meyer (1997), a moral se relaciona
prioritariamente
com
a
identidade
individual, enquanto a política é o local
onde se negociam as diferenças. Se a
política ressalta o domínio público, é
exatamente nela que o embate ético por
uma educação para surdos se expressará. Só
pode haver ética e política, se for respeitada
três condições: respeito a si, ao outro e o
reconhecimento de cada um. Não é sem
razão que Meyer (1997) afirma que a
Crítica da Razão Prática de Kant é uma
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obra que diz respeito a nossa relação com o
outro.
Utilizamos
nesse
artigo
três
argumentos. O primeiro, baseado em
Georges Canguilhem, entende que a surdez
não é uma doença, mas uma diferença que
pode se manifestar como restrição ou
ampliação da normatividade. A vida, para
Canguilhem, é capacidade normativa, isto
é, a capacidade que o ser vivo possui de
instituir novas normas para si próprias
diante das exigências do meio no qual se
encontra. Ser sadio é ser normativo e não a
ausência de doenças.
A patologia é a diminuição da
normatividade, ou seja, a perda da
capacidade normativa face às exigências do
meio. É a fixação a uma única e exclusiva
norma. O surdo não é um sujeito patológico
em si. É preciso compreender se sua
normatividade foi diminuída ou não.
Podemos dizer que ele possui uma
anomalia, que é um termo descritivo,
empírico. Trata-se apenas de um desvio
estatístico. Contudo, anomalia não é
anormalidade.
Anormalidade
é
a
diminuição da normatividade. Ela advém da
normatividade. Garantidas as condições
adequadas
de
escolaridade,
sua
normatividade pode ser ampliada.
No segundo argumento, procuramos
afirmar que a educação escolar é o bem que
contribui para o bem supremo: a felicidade,
na ética teleológica aristotélica. A educação
formal é um meio para que o bem supremo
possa ser atingido. O terceiro argumento,
fundamentado em Kant, defendido por nós,
considera que é um dever moral fornecer
educação escolar para pessoas surdas, pois
sua humanidade não é diminuída em razão
da deficiência auditiva. O bem moral
depende unicamente do dever estabelecido
pela lei formal a priori. A legislação
educacional brasileira pode oferecer
condições jurídicas para que pessoas surdas
tenham
acesso
à
educação,
preferencialmente nas redes regulares de
ensino, conforme afirma a LDB 9394/1996.
No entanto, a legalidade é apenas um
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cumprimento externo. A moralidade, por
sua vez, é o cumprimento interno
(invisível).
Oferecer educação para surdos é um
imperativo moral e quando fazemos isso
devemos fazê-lo não somente em
conformidade com o dever, mas por dever.
Se a razão só ordena o que é possível, não
devemos temer buscar uma educação para
todos que necessitam dela, independente de
deficiências ou limitações. Enquanto não
universalizamos a educação, independente
de limitações físicas ou mentais continuará
não esclarecida e limitada a nossa própria
menoridade. (KANT, 2005).
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