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"A gaivota cresceu e voa com suas próprias asas. Olho do mesmo modo como que
poderia escutar. Meus olhos são meus ouvidos. Escrevo do mesmo modo que me
exprimo por sinais. Minhas mãos são bilíngues. Ofereço-lhes minha diferença. Meu
coração não é surdo a nada neste duplo mundo...".

O vôo da gaivota
Emmanuelle Laborrit
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RESUMO
A presente pesquisa tem por objetivo analisar a questão da polissemia do termo pathos e
suas implicações no campo dos estudos acerca da Surdez, em especifico, no campo dos estudos
linguísticos. Em um primeiro momento, trago as diferentes acepções de pathos, desde a
Antiguidade até os dias de hoje, ressaltando quais sentidos foram sendo cristalizados e/ou
ressignificados, e quais foram sendo perdidos ao longo dos anos. Em um segundo momento,
trago essas diferentes acepções à luz dos estudos linguísticos no campo da Surdez. Para isso,
utilizo como corpus de análise entrevistas de pais, professores e fonoaudiólogos que, de uma
maneira ou de outra, estiveram em contato com crianças Surdas, extraídas da tese de doutorado
de Santana (2003). A partir de relatos e entrevistas, analiso a presença e a mobilização de pathos.

Palavras-chave: Surdez, pathos, Surdos, Língua de Sinais.
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ABSTRACT
The present work intends to analyze the issue of the polysemy of pathos and its
implications in the Deafness studies, specially, in the linguistics studies.
At first, I bring the different conceptions of pathos, since the antiquity until nowadays,
standing out what senses were being crystallized or reframed and which have been lost over the
years.
In a second moment, I bring these different meanings in the light of the linguistics studies,
in the Deafness field. To do this, my corpus of analysis are the interviews of teachers, parents and
speech therapists who have, in some way, been in contact with Deaf children, taken from the
doctoral thesis of Santana (2003). From this material, I analyze the presence and the mobilization
of pathos.

Key words: Deafness, pathos, Deaf people, Sign Language.
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Introdução
Neste ensaio, o meu objetivo é apresentar como o pathos está presente no campo dos
estudos linguísticos, mais especificamente no campo da Surdez, identificando em quais
situações ele se faz presente e como podemos identificar a sua presença.
Em um primeiro momento, veremos como o pathos, antes um termo polissêmico, teve
seus sentidos ressignificados e cristalizados. Em função disso, irei expor como isso ocorreu ao
longo dos anos, apontando os seus diferentes significados em diferentes épocas e
perspectivas. Portanto, minha primeira análise será mais precisamente sobre o que podemos
entender por pathos e como, a partir desse entendimento, podemos trazer o(s) seu(s)
significado(s) para os estudos linguísticos. 1
Em um segundo momento, a partir das considerações sobre a polissemia do termo
pathos, trarei aqui algumas de suas implicações para o campo dos estudos linguísticos,
voltado para o campo da Surdez. Nessa etapa, apresentarei os três ambientes de análise
(familiar, clínico e escolar) e como o pathos se faz presente em cada um deles, sejam nas
interações, nos discursos sobre a Surdez e sobre o Surdo (carregados de juízos de valor). É
importante ressaltar que as análises serão feitas no nível da linguagem, sendo assim, o pathos
a ser trabalhado é o pathos da linguagem presente nos enunciados, nas expressões nominais,
nas argumentações, dentre outros elementos que fazem parte da língua.
Além disso, trarei aqui outros assuntos relacionados à Surdez que também “carregam”
pathos, como as discussões sobre realidades linguísticas e métodos pedagógicos como o
Bilinguismo e o Oralismo, e a questão do projeto de inclusão em escolas regulares.2 Nas
discussões sobre essas modalidades (oralista e bilíngue), também há pathos, pois são
situações de conflitos de opiniões, de debates, de expectativas, de controvérsias. Veremos
mais profundamente esse cenário.

1

É importante ressaltar que não unificarei o sentido de pathos, visto que os seus diversos sentidos serão úteis nas
análises e estarão presentes nas situações interativas de sujeitos Surdos e ouvintes (análise do corpus que será
realizada em um momento posterior).
2
As questões sobre Bilinguismo e Oralismo estarão dentro do ambiente escolar e também no familiar, visto que
são questões relacionadas ao ensino/aprendizagem de línguas e envolvem a interação de sujeitos, seja entre
Surdos ou entre Surdos e ouvintes.
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Objetivos
Tenho como objetivo principal neste trabalho mostrar as implicações do pathos no
campo dos estudos linguísticos, mais especificamente no campo da Surdez, como acontece e
em quais circunstâncias ocorre a mobilização de pathos.

Justificativa da escolha do corpus
Escolhi trabalhar com entrevistas de sujeitos ouvintes sobre a Surdez porque acredito
que tais entrevistas possam ser interessantes indicadores da mobilização de pathos da
linguagem.
Escolhi os ambientes educacional, familiar e clínico e utilizarei depoimentos e
entrevistas de professores, pais e fonoaudiólogos sobre como se sentem e o que pensam sobre
a Surdez, tendo em mente os ambientes em que estão inseridos. É interessante notar que cada
indivíduo terá uma maneira peculiar de pensar sobre a Surdez e em cada maneira de “enxergala” há mobilização de pathos.
Essas entrevistas / depoimentos foram recortadas do corpus da tese de doutorado de
Santana (2003); portanto, são dados secundários. Escolhi trabalhar com duas entrevistas de
cada ambiente porque acredito ser o suficiente para poder analisar a presença do pathos
nessas entrevistas, no nível da linguagem.
Veremos que cada sujeito entrevistado traz consigo sua maneira de pensar sobre os
seus sentimentos, os seus juízos de valor, os seus pressupostos culturais e isso pode ser
encontrado nos seus enunciados, nas suas palavras, nas suas escolhas lexicais. Tais elementos
também são mobilizadores de pathos, ao lado de outros elementos do comportamento
humano, como o choro, o grito, a exaltação, etc.
Portanto, acredito que o corpus será um interessante método para enxergarmos a
mobilização de pathos, como que isso ocorre em diferentes contextos e por diferentes sujeitos
Surdos ou não.
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Metodologia de pesquisa
Para a análise, utilizarei o corpus da pesquisa de doutorado de Santana (2003) 3 bem
como a de Lima (2004) 4, utilizada no embasamento teórico. Farão parte desse corpus seis
entrevistas previamente selecionadas para a análise e serão apresentadas na íntegra
posteriormente. Todas as entrevistas utilizadas neste trabalho foram retiradas da tese de
Santana (2003).
Tendo em vista que este é um trabalho inserido no campo dos estudos linguísticos, me
atentarei apenas aos elementos presentes na língua (enunciados, operadores argumentativos,
verbos, expressões nominais, entre outros).
Primeiramente, será descrito selecionado para a análise. Os ambientes são: familiar,
clínico e educacional. Dentro desses ambientes, selecionei duas entrevistas, totalizando seis
entrevistas.
Tendo constituído o corpus, analisarei a presença do pathos nos depoimentos e
entrevistas dos sujeitos envolvidos em cada ambiente escolhido, ou seja, analisarei elementos
presentes nas falas desses sujeitos e como ocorre a mobilização de pathos. Esses elementos
linguísticos mobilizadores de pathos serão classificados nas seguintes categorias5:
•

Expressões nominais referenciais (categorizadoras e recategorizadoras)

•

Advérbios/locuções adverbiais de tempo

•

Verbos modalizadores

•

Verbos de estado

•

Operadores argumentativos

Os elementos que serão analisados serão apresentados em tabelas, sendo cada uma
pertencente a uma entrevista (seis tabelas). Esses elementos (operadores argumentativos,
verbos modalizadores, verbos de estado, expressões nominais, etc.) foram selecionados dentro
das próprias entrevistas e organizados nas categorias apresentadas anteriormente.

3

SANTANA, Ana Paula. Reflexões Neurolinguísticas sobre a Surdez. Tese de Doutorado,
Campinas, IEL/Unicamp, 2003.
4
LIMA, Maria do Socorro Correia. Surdez, Bilinguismo e Inclusão: entre o dito, o pretendido e o feito. Tese de
doutorado. Campinas, IEL/Unicamp, 2004.
5
Os elementos foram classificados nessas categorias de acordo com as suas funções sintáticas e semânticas.
Após a seleção das sentenças, enunciados, palavras nas entrevistas, os elementos foram classificados.
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Após a classificação de cada elemento, será realizada uma analise sobre a mobilização
de pathos dentro de cada ambiente a partir dos elementos linguísticos selecionados e
classificados nas tabelas. Será analisado como ocorre e de que maneira ocorre a mobilização
de pathos tendo em vista esses elementos linguísticos presentes nas falas dos sujeitos
entrevistados em cada um dos ambientes focalizados.

As categorias
Sobre as categorias que selecionei para analisar e utilizar para observar a mobilização
de pathos na língua, trago aqui as suas definições.

Expressões nominais referenciais

Segundo Koch (2009), o processo de referenciação ocorre com a ativação, reativação e
desativação de objetos-de-discurso. Através da referenciação, representamos, designamos
esses “objetos”, e até mesmo criamos situações discursivas.
A categorização ocorre com a ativação de um novo objeto, não mencionado
anteriormente. Este elemento é novo no discurso e possuirá, segundo Koch (2009) “um
nódulo, um “endereço” cognitivo, uma locação” (Koch, 2009. p. 62).
A recategorização ocorrerá com a reativação desse objeto (já está presente na memória
discursiva) através de uma nova expressão nominal ou pronominal. O objeto continua
“saliente” no discurso. Assim:

“Endereços ou nódulos cognitivos já existentes podem ser, a todo momento,
modificados ou expandidos, de modo que, durante o processo de compreensão,
desdobra-se uma unidade de representação extremamente complexa, pelo acréscimo
sucessivo e intermitente de novas categorizações e/ou avaliações acerca do
referente.” (Koch, 2009. p. 63).

É importante ressaltar que, para que ocorra essa ativação e reativação de objetos-dediscurso é necessário o conhecimento de mundo do indivíduo sobre o assunto tratado. De
nada adiantará inserir novos elementos para se referir ao objeto previamente dito, se o sujeito
de linguagem não estiver ciente sobre o que se trata.
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Advérbios/locuções adverbiais de tempo

Os advérbios e locuções adverbiais fazem parte da classe gramatical das palavras que
modificam um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Não modificam substantivos. Os
advérbios de tempo, especificamente, expressam circunstâncias de tempo. Exemplos: agora,
hoje, amanhã, ontem, tarde, cedo, à tarde, à noite, nunca, jamais, sempre, antes, logo, breve,
quando, às vezes, imediatamente,

Verbos modalizadores

Os verbos modalizadores são verbos utilizados pelo sujeito de linguagem para
expressar sua opinião, seu ponto de vista, o que crê, o que defende. São fundamentais na
linguagem e não existe texto sem modalização. “Funcionam também como indicadores de
intenção, sentimentos e atitudes do locutor com relação ao seu discurso. Revelam também o
engajamento do falante em relação ao conteúdo proposicional veiculado” 6.
Exemplos de verbos modalizadores: poder, dever, achar, crer, pensar, saber,
defender, precisar, ordenar, proibir, permitir.

Verbos de estado
Os verbos de estado, diferente dos verbos de ação, são caracterizados por
indicarem situações ou condições não dinâmicas. Os envolvidos nesse processo verbal
não sofrem alterações. O sujeito será sempre experimentador ou beneficiário da ação
verbal. Jamais será agente. 7
Temos como exemplos os verbos perceptivos (ver, ouvir, sentir), existenciais
(existir), copulativos (ser, estar, ficar, permanecer, continuar, andar, tornar-se),
locativos (morar, residir, viver), epistêmicos (saber, conhecer) e psicológicos (gostar,
odiar, amar).
Reconhece-se o verbo de estado pelo seu aspecto verbal, que será durativo, que
como vimos anteriormente, pode indicar um aspecto existencial, locativo, de percepção,
conhecimento, etc. Indicará uma qualidade, um estado ou uma situação.
6

MODALIZAÇÃO Disponível em: <http://letrasmara.blogspot.com/2005/06/modalizao.html>. Acesso em: 27
jan. 2012.
7
VERBOS
DE
ESTADO:
Características
de
um
verbo
de
estado.
Disponível
em:
<http://www.lpeu.com.br/a/Verbos-de-estado.html>. Acesso em: 27 jan. 2012.
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Operadores argumentativos

Os operadores argumentativos são responsáveis, em um dado texto ou discurso, pela
orientação discursiva, encadeando enunciados e direcionando o interlocutor a determinadas
conclusões com exclusão de outras. 8
Temos como exemplos os conectivos mas, porém, embora, já que, que funcionam
como operadores argumentativos e direcionam o interlocutor no discurso às conclusões
pretendidas.

Quadro Teórico – O pathos
O termo pathos é um termo polissêmico que, desde a época Antiga até os dias de hoje
veicula os seus sentidos cristalizados, em alguns contextos psicossociais, e ressignificados em
outros. Essas ressignificações e cristalizações de sentidos serão vistas mais detalhadamente
num momento posterior. Inicio minha análise de maneira cronológica, começando pela Idade
Antiga, com os estudos filosóficos, até chegar aos dias de hoje. Inicio então pela época
clássica.
Desde a época clássica, o termo pathos tem seu significado discutido, seja por gregos
ou por romanos. Muito antes do período clássico, outros estudiosos e filósofos já discutiam as
definições do que vem a ser pathos.
Na Retórica9 clássica, o filósofo grego Platão (Cruz, 2009, p. 431 – 432) traz a
discussão do pathos contrapondo-o ao logos10, no discurso retórico. Para o filósofo, o pathos
“atrapalha” o orador, posto que ele propõe que o discurso deve ser realizado a partir de
operações lógicas, com o único intuito de buscar a verdade. O pathos, segundo Platão, não
permite isso, pois o pathos estaria relacionado com a emoção do orador, mobilização de
emoções, paixões para comover o público, ou seja, o orador não faz uso da sua racionalidade
quando expõe o pathos. Sendo assim, com o público comovido emocionalmente não é
possível chegar à verdade, posto que esta é apenas obtida através da razão.
Por outro lado, Aristóteles, em sua obra Retórica, discute também a questão do pathos,
mas partindo de outro viés. Segundo o filósofo, o pathos é um elemento retórico que auxilia o
8

KOCH, I. G. V. Argumentação e Linguagem. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 101.
Segundo o dicionário Houaiss: 1. A arte da eloquência, a arte de bem argumentar; arte da palavra. 2. Conjunto
de regras que constituem a arte do bem dizer, a arte da eloquência; oratória.
10
Logos – razão.
9
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orador em seu discurso persuasivo, pois quanto mais comovente for o discurso e quanto mais
o orador explorar e atingir as emoções dos ouvintes, mais vulnerável tal público estará e será
mais fácil de persuadi-lo. Além do pathos, Aristóteles também evoca os conceitos de logos e
ethos como meios de persuasão11.
Além de Aristóteles, o filósofo romano Cícero também estudou a questão do pathos.
No texto de Cruz (2009), temos as distinções feitas entre o posicionamento de Platão e o de
Cícero frente ao pathos. Platão e Cícero consideravam o pathos sinônimo de paixões,
emoções no campo da Retórica:
Para Platão, embora a persuasão sempre se faça presente, a Retórica vale por teor de
verdade; as qualidades estéticas ou o poder persuasivo do discurso são irrelevantes.
(...) Para Platão, a Retórica seria um processo ao longo do qual o orador e ouvinte
seriam conduzidos à verdade; portanto, ao conhecimento da essência das coisas e
das causas que as produzem. O convencimento nasceria das evidencias decorrentes
das operações lógicas realizadas pelo sujeito (...). (Cruz, 2009. p. 431).

Ao contrário de Platão, Cícero acredita que “se interessa pela Retórica não por ela
levar à verdade, tarefa que ele julga ociosa, mas por ensinar os meios pelos quais ele pode
obter a persuasão dos ouvintes” (Cruz, 2009. p. 431). Além disso, é possível encontrar no
texto do autor uma afirmação de Cícero que reforça o seu interesse:
A tarefa essencial do orador é fazer parecer aos olhos dos que o escutam tal como
ele deseja que seja. (...) é preciso que os ouvintes experimentem os sentimentos que
o orador interesse inspirar; ora, ele não terá sucesso sem os meios de excitar o
coração humano e sem que a linguagem a ser empregada o leve de um lado a outro
(Cícero, De L’orateur, I; XIX apud Cruz, 2009. p. 431).

Cruz também afirma em seu texto que “Cícero privilegia o pathos em detrimento ao
logos”. (Cruz, 2009. p. 438). Já Platão privilegia o logos, o uso de raciocínio lógico, de
operações lógicas em detrimento ao pathos.
Sendo assim, o pathos, para os dois filósofos, tinha importância e/ou relevância
distintas. Platão não valorizava a mobilização de pathos na Retórica, desprezava o pathos,
pois não acreditava que mobilizando o pathos chegaria a Verdade. Por outro lado, Cícero
(Cruz, 2009. p. 431) a valorizava, acreditando que o orador deve fazer uso do pathos, para que
os ouvintes sintam as mesmas emoções que o orador, ou as emoções que o orador deseja que
o público sinta.

11

ARISTÓTELES. Retórica. p. 96-97.
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Pode-se observar que na época clássica, o termo pathos está relacionado especialmente
com paixões, emoções, principalmente na arte da retórica, relacionado com questões afeitas ao
envolvimento emocional do sujeito com o discurso que profere. Essa concepção de pathos
relacionado à emoção criou uma dicotomia entre razão e emoção, ou seja, o que envolvia
emoção envolvia pathos, e o que envolvia a racionalidade, não deveria envolver pathos, pois,
assim como ressaltou Platão em seus estudos, a mobilização de pathos não permitia o sujeito
a chegar a Verdade, a pensar racionalmente, podendo, dessa forma, cometer erros. Essa
concepção de pathos, relacionado à emoção, permanece até hoje e pode ser percebida quando
há oposição de pathos às questões relacionadas ao racional. Muitos cientistas, psicólogos e
médicos, como será visto posteriormente, acreditavam que o pathos estava relacionado à
doença, perturbação, infortúnio, à ideia de anormalidade.
Além dessas definições dadas pelos filósofos, podemos encontrar o termo pathos
definido como acontecimento, experiência, sofrimento, emoção e atributo no livro Termos
Filosóficos Gregos12.
Após termos essas considerações sobre a noção de pathos na Antiguidade, farei um
“salto” para a contemporaneidade, pois é importante também ter em mente que a noção de
pathos foi muito estudada no período clássico e ainda é nos dias de hoje, pelos psicólogos,
médicos e linguistas.
Analisemos as definições e as discussões acerca do que é considerado pathos,
iniciando pela obra de Canguilhem, O normal e o patológico.13 A partir dos estudos sobre o
normal e o patológico, perceberemos os sentidos para o pathos foram sendo ressignificados.
Para este trabalho, trago notas e informações provenientes da segunda parte do livro de
Canguilhem (1966) em que ele discute mais especificamente as questões afeitas à norma, ao
patológico, à anomalia, à doença, à cura e à fisiologia e patologia.
Segundo Canguilhem, pathos é “o sentimento direto e concreto de sofrimento e de
impotência, sentimento de vida contrariada” (Canguilhem, 2009:1996. p. 53), estando
relacionado aos termos patológico, estado patológico, no qual ocorre uma transformação de
um estado inicial considerado “normal” para um estado “anormal”. Porém, tais definições do
que é considerado normal e anormal são discutidas minuciosamente pelo autor ao longo de
sua obra.

12

13

PETERS, F. E. - Termos Filosóficos Gregos (1983). p. 183.
CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. (1966).
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Ao pensar que anormal é aquilo que se afasta da norma (regra, algo regular, lei), o
autor discute a questão de a doença ser algo anormal ou não, posto que o ser humano, ao se
encontrar doente, busca o seu estado inicial, dito “saudável”. Sendo assim, a norma é
individual, ou seja, ela é baseada na ordem biológica da espécie, mas é o indivíduo que define
se aquilo é ou não normal para ele, se está de acordo com as suas regras e normas de
sobrevivência. É possível encontrar essa definição de anormal quando Canguilhem diz que
ser “anormal consiste em se afastar, por sua própria organização, da grande maioria dos seres
com os quais se deve ser comparado.” (Canguilhem, 1966, p. 51).
Outra questão que Canguilhem traz é a questão da definição de anomalia:
Anomalia vem do grego anomalia, que significa desigualdade, aspereza; omalos
designa, em grego, o que é uniforme, regular, liso; de modo que anomalia é,
etimologicamente, anomalos, o que é desigual, rugoso, irregular, no sentido que se
dá a essas palavras, ao falar de um terreno. (Canguilhem, 1966, p. 51).

A partir dessa definição de anomalia logo o autor traz a questão do que é anormal e os
equívocos que ocorreram ao se relacionar diretamente o sentido de anomalia com o anormal:

Ora, frequentemente houve enganos a respeito da etimologia do termo anomalia
derivando-o não de orna-los, mas de nomos, que significa lei, segundo a composição
a-nomos. Esse erro de etimologia encontra-se, precisamente, no Dictionnaire de
médecine de Littré e Robin. Ora, o nomos grego e a norma latina têm sentidos
vizinhos, lei e regra tendem a se confundir. Assim, com todo o rigor semântico,
anomalia designa um fato, é um termo descritivo, ao passo que anormal implica
referência a um valor, é um termo apreciativo, normativo, mas a troca de processos
gramaticais corretos acarretou uma colisão dos sentidos respectivos de anomalia e
de anormal. Anormal tornou-se um conceito descritivo, e anomalia tornou-se um
conceito normativo. I. Geoffroy Saint- Hilaire, que caiu no erro etimológico
retomado depois por Littré e Robin, esforça-se para manter o sentido puramente
descritivo e teórico do termo anomalia. A anomalia é um fato biológico e deve ser
tratada como fato que a ciência natural deve explicar, e não apreciar: "A palavra
anomalia, pouco diferente da palavra irregularidade, jamais deve ser tomada no
sentido que se deduziria literalmente de sua composição etimológica.” (Canguilhem,
1966, p. 51).

Mais adiante, Canguilhem faz referência ao anormal e seu sentido:

Portanto, em anatomia, o termo anomalia deve conservar estritamente seu sentido de
insólito, de inabitual; ser anormal consiste em se afastar, por sua própria
organização, da grande maioria dos seres com os quais se deve ser comparado.
(Canguilhem, 1966. p. 51).

Desta forma, a partir das definições de anomalia (normalmente relacionada ao estado
patológico, a uma perturbação, excrescência e utilizada nos ambientes clínicos e científicos) e
de anormal pode-se concluir que o termo anormal não está relacionado a um distúrbio, a uma
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patologia, mas sim a algo que não segue às normas do indivíduo, tendo como base o que é
normal para a espécie em que vive. Sendo assim, o anormal não está veiculado estritamente
ao patológico, mas sim ao que não é normal para o indivíduo, se comparado com a maioria
dos seres de sua espécie.
Sendo assim, ainda de acordo com o autor, o estado patológico ou anormal não é
ausência de norma, pois a doença também é uma norma da vida, pois se transforma em outra
norma, traz ao indivíduo outras normas. Além disso, o que é considerado normal para um,
pode ser um estado patológico para outro. O limite entre o normal e o patológico é impreciso,
tendo em vista que consideramos o indivíduo, o meio e as condições em que ele vive.
Em síntese, Canguilhem (1966) traz à tona que o pathos pertence ao indivíduo, e os
estados patológicos, as doenças, o fato de o doente adoecer é algo que faz parte da condição
de alguém sadio, pois o normal é adoecer. O ser humano, naturalmente encontra meios para
recuperar o seu equilíbrio. O pathos então não está relacionado com perturbações, infortúnios.
Pathos deixou de ser apenas algo relacionado à emoção e passou a ser considerado algo como
pertencente ao indivíduo, algo que faz parte da condição humana. Percebe-se que, ao viés de
Platão, essa concepção não seria possível, posto que para Platão, pathos “atrapalha” o sujeito,
pois o relaciona somente com a questão da emoção x a racionalidade.
Além de Canguilhem, Morato (2010) em seu texto As Querelas da Semiologia das
Afasias também aborda a mudança do termo pathos e sua polissemia.
Esta autora afirma que pathos realmente é um termo polissêmico, posto que para os
gregos era considerado afecção (“qualidade de substancia, ou qualidade do ser de poder ser
alterado", cf. Meyer, 1991/1994 apud Morato, 2010. p. 11) e passou a ser identificado como
infortúnio, sofrimento, excesso, distúrbio, desvio, erro, extravagância, excrescência, na
semiologia clínica (Morato, 2010. p. 11).
Por exemplo, para Morato, a afasia “fugiu aos primeiros estudiosos das afasias que o
termo pathos (presente nas palavras patologia e patológico), não quer dizer apenas esse
discurso sobre doença, distúrbio, infortúnio, mas também veicula práticas simbólicas
humanas: emoções, paixões, empatias, comoções, mobilidade afetiva” (Morato, 2010. p. 12).
Pathos é admitido como algo próprio da condição humana, inerente ao ser humano e
não uma anormalidade (quando relacionada a um distúrbio, uma excrescência).
Morato em seu texto retoma a obra de Canguilhem “O normal e o patológico”,
afirmando que as leis que regem o estado normal e o estado patológico são as mesmas, pois a
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doença não é algo que está fora da norma, ela cria normas diferentes para o indivíduo e faz
com que este busque novamente o seu estado inicial, dito “saudável”.
Sendo assim, Canguilhem e Morato (retomando os estudos de Canguilhem (1966))
afirmam que o pathos não é constituído do anormal, do erro, da irregularidade, mas faz parte
da normalidade, assim como a doença faz parte da ideia de saúde.
Além de tais autores que discutem a polissemia do termo pathos temos autores do
campo da Psicologia, especialmente estudiosos do campo da psicopatologia que discutem os
significados do termo pathos e a possível origem do termo. Para exemplificar um desses
estudiosos, citarei algumas definições propostas por Francisco Martins.
O autor Francisco Martins, psicólogo, médico e psicanalista, em seu artigo “O que é
pathos?”, discute a origem do termo e outras relações do pathos na psicopatologia. Neste
trabalho será retido apenas as informações afeitas aos significados dados ao pathos, à sua
polissemia e à origem dos estudos acerca de tal termo.
Martins (1999) inicia seu texto afirmando que do termo pathos hoje derivam as
concepções relacionadas a mal-estar, sofrimento, doença; porém, na sua origem, a concepção
era outra: pathos estava inicialmente relacionado com a “disposição afetiva fundamental”
(Martins, 1999). Além disso, o autor afirma que a concepção kantiana de pathos, como
paixão que o sujeito está assujeitado é uma das maneiras que pode tomar a disposição
afetiva fundamental (Martins, 1999, p. 62).
Assim, para Martins (1999), pathos estava inicialmente relacionado com emoção ou,
como ele mesmo diz, disposições afetivas fundamentais, passando a ser sinônimo de doença,
mal-estar. Além dessas concepções de pathos, o autor afirma que pathos “é pensado como
sendo algo inerente ao ser humano e por isso mesmo qualifica o estudo de tudo o que diz
respeito a este termo como sendo algo próprio do humano” (Martins, 1999, p. 62).
Martins (1999) traz também neste texto discussões sobre a origem do pathos pelos
filósofos, como estando relacionado ao espanto, ou seja, ao ato ou efeito de espantar-se, pois
tal espanto mobiliza a possibilidade de filosofar.
O autor aborda também os diferentes contextos em que o pathos aparece: relacionado
às paixões, ao estado de doença (estado patológico), como sendo algo inerente ao ser humano
e como uma dis-posição.
Portanto, Martins afirma que o pathos, apesar de abarcar um dos vários sentidos do
étimo, a origem da palavra possui sentidos muitas vezes ignorados pelos antigos estudiosos
(filósofos gregos, em sua maioria). O pathos não está somente associado à doença,
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sofrimento, mal-estar, desarmonia, mas sim, a algo que é próprio do ser humano, às paixões,
às disposições afetivas do indivíduo.
Os estudos acerca do que é pathos iniciam no período clássico, na filosofia grega. Para
isso é preciso que não sejam descartados todos esses outros sentidos do termo para que
possamos entender como ocorreu a perda da polissemia do termo pathos.
Além de Francisco Martins, temos Regina Herzog, psicóloga e filósofa que dedicou a
maioria de seus estudos à psicanálise.
Herzog (2008), em seu texto “O pathos filosófico e a psicanálise” 14, traz definições
do vocábulo pathos e analisa as questões psicanalíticas acerca deste.
Segundo a autora, “para o grego, a noção de Pathos, deriva do verbo pasco que
significa ‘eu sou afetado de tal ou tal modo’, ou seja, corresponde a certo estado” (Herzog,
2008). O pathos, então corresponderia ao “que se sente”.
Herzog (2008) também aborda em seu texto as diferentes acepções de pathos, desde a
época clássica até os dias de hoje.
Segundo Herzog (2008) e outros autores vistos anteriormente, as discussões sobre o
pathos se iniciam no período clássico, com os filósofos Platão, Aristóteles e com os
estoicos15: “Platão, preocupado com a questão das essências, mas considerando que a alma
participa deste mundo, vai colocar a paixão no mundo sensível, referida à ilusão e ao devir.”
(Herzog, 2008, p. 2).
Aristóteles, segundo a autora, sistematiza um pensamento mais efetivo sobre o pathos,
considerando-o como a “capacidade para a mudança em um sujeito”. Além disso, para
Aristóteles, “o homem virtuoso é aquele que não só aprendeu a agir de modo conveniente,
mas a sentir o pathos adequadamente”, ou seja, o pathos deve ser ‘educado’, ‘adestrado’.
Sendo assim, o pathos era fundamental para o sujeito, pois a sua mobilização proporcionava a
mudança de estado em um sujeito, porém era necessário que o próprio sujeito o mobilizasse
adequadamente, de maneira consciente.
Para os estoicos, o pathos é algo que pertence ao domínio do irracional, não
pertencendo ao campo do logos, do racional. Para eles, as paixões devem ser dominadas pela
razão.

14

HERZOG, R. O pathos filosófico e a psicanálise. (2008).
Segundo o dicionário Houaiss: “Doutrina fundada por Zenão de Cício (335-264 a.C.), e desenvolvida por
várias gerações de filósofos, que se caracteriza por uma ética em que a imperturbabilidade, a extirpação das
paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais do homem sábio, o único apto a
experimentar a verdadeira felicidade [O estoicismo exerceu profunda influência na ética cristã.]”
15
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Vemos que dentro da dicotomia Logos/Pathos, o apego à razão em detrimento a
emoção é algo que permanece nas doutrinas e nas ciências dos dias de hoje. Atualmente,
temos uma definição de pathos que é mais admitida: as definições relacionadas ao sofrimento,
aos distúrbios, à doença. Ou seja, o sentido de pathos que foi sendo cristalizado a partir do
século XVIII com os estudos psicanalíticos, filosóficos e estudos da medicina foi o sentido de
pathos relacionado com a ordem da doença, do infortúnio, da perturbação. O sentido de
pathos fazendo parte da ordem do emocional foi um sentido que se perdeu após o século
XVIII.
A partir nas leituras de tais textos percebe-se que a polissemia do termo pathos foi se
perdendo, pois ao longo dos anos muitas linhas de pensamento foram aderidas: Inicialmente,
o pathos estava apenas relacionado com as emoções e a partir de tal momento, começou a
entrar em conflito com a razão, ao logos, sendo posteriormente relacionado com doença,
perturbação, sofrimento. Não se pode dizer que o pathos tem um único sentido nos dias de
hoje, mas apenas que a sua polissemia foi sendo perdida ao longo dos séculos e alguns de seus
sentidos foram sendo cristalizados.
Nos estudos linguísticos, o pathos pode ser apontado nas perturbações, nas mudanças
de estado de um sujeito, nas situações de conflito entre interlocutores, nas afecções que se
transparecem na fala.
A seguir, após termos observado os diversos sentidos sobre o pathos trago a tona as
implicações do pathos nos estudos sobre a Surdez, apresentando como o termo se faz presente
nos ambientes propostos neste trabalho.

O pathos e as implicações nos estudos sobre a Surdez
O pathos terá diversas implicações nos estudos sobre a Surdez, pois tal termo
aparecerá em diversas situações e contextos, seja nos discursos em defesa da Língua de
Sinais, seja no momento em que a mãe recebe o diagnóstico da Surdez do filho e trata tal
notícia como uma tragédia. Essas situações ocorridas no campo da Surdez entre outras há
presença de pathos.
Além dessas situações, as questões sobre o bilinguismo e oralismo estão inseridas
nesses três ambientes e também são questões que mobilizam pathos, seja na defesa de uma
modalidade ou outra, seja no estatuto ou na formação de uma instituição escolar que vise à
modalidade bilíngue em detrimento da modalidade oralista. São questões em que o pathos
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também se faz presente por excelência. Para exemplificar melhor, trarei os depoimentos de
sujeitos ouvintes sobre o bilinguismo e o oralismo.
Não determinei apenas um significado para pathos, pois como será observado
posteriormente, o termo possuirá diferentes acepções a depender das circunstâncias e dos
ambientes em que ele aparecer. Porém, mesmo tendo em mente essa polissemia, resolvi
considerar o pathos como uma perturbação, como algo que mobiliza uma mudança de estado,
em um ser humano e, no nível da linguagem, analisarei como essa mudança ocorre, se é mais
frequente a mobilização em um ambiente do que em outro, em quais circunstâncias ocorre tal
mobilização.

Os ambientes da análise
Ambiente Familiar
O pathos relativo ao ambiente familiar pode ser o próprio sofrimento da família em
lidar com a Surdez de um filho. Muitos pais a tratam como uma tragédia, como um
infortúnio. O pathos está presente nos discursos dos familiares, pois são discursos carregados
de mobilidade afetiva e de juízos de valor.
Pode-se perceber que os pais esperam que o filho seja ouvinte e, ao receberem o
diagnóstico da Surdez, ocorre uma quebra expectativa que faz com que enxerguem seu filho
de uma maneira diferente. Ocorre uma mudança de condição, de estado, de um sujeito ouvinte
(pelo menos é o esperado), para a condição de sujeito Surdo. Nessa mudança de estado, ou
seja, de uma condição de ouvinte para a condição de Surdo, o pathos se faz presente e
expressa a frustração, o preconceito, a aflição, o medo.
No ambiente familiar também temos os conflitos quanto à escolha de qual língua o
sujeito Surdo irá aprender. Cabe aos pais tal escolha, porém nem sempre a escolha dos pais é
a mesma que a dos filhos. Nesses conflitos também há pathos, pois não há o reconhecimento
de uma co-especificidade via linguagem.
Além disso, é no ambiente familiar onde os Surdos terão os seus primeiros contatos
com o “mundo dos ouvintes”. É muito importante que os pais entendam essa diferença,
auxiliem a criança no seu aprendizado. Caso contrário, dificuldades no relacionamento e de
aceitação poderão afetar o desenvolvimento cognitivo do sujeito Surdo de uma forma geral já
no início de sua vida social.
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Para demonstrar esses conflitos, esses sentimentos e como os pais se sentem sobre a
questão da Surdez, selecionei duas entrevistas: a primeira entre o pai de Vinícius e a
pesquisadora, e a segunda entre a mãe do Fernando e a pesquisadora. Estas duas entrevistas
possuem tópicos e questões distintas, mas são interessantes depoimentos que demonstrarão
claramente como alguns pais se sentem sobre a Surdez de seus filhos, o que é relevante para
eles (pais), quais as primeiras reações e sentimentos e o que modificou em suas vidas a partir
do diagnóstico da Surdez de seus filhos. Ressalto que todas as entrevistas e depoimentos
foram recortados da tese de Ana Paula Santana e transcritos na íntegra.

Ambiente Clínico
Primeiramente, no ambiente clínico, temos uma concepção de pathos ligado ao
sofrimento, à deficiência, à patologia. Para os médicos, a Surdez é uma deficiência auditiva,
que deve ser curada ou remediada. O pathos então está relacionado à privação, ao patológico,
ao distúrbio. Tal concepção é aceita por muitos ouvintes, pois “enxergam” a Surdez como
uma tragédia, um acontecimento infeliz, algo que “atrapalhará” a vida do sujeito para sempre.
Temos como exemplo a visão de pais ouvintes sobre filhos Surdos. A maioria dos pais, ao ter
a notícia da Surdez do filho, recebe a novidade como uma grande tragédia que se abateu sobre
a família. Para retratar a presença de pathos no ambiente clínico, trarei os depoimentos de pais
e fonoaudiólogos presentes na tese de Ana Paula Santana.
Além disso, o pathos se faz presente no momento de escolha dos pais entre fazer ou
não a cirurgia de implante coclear (I.C)16, pois ao optar por isso, os pais desejam que o filho
ouça e fale como um sujeito ouvinte. Há diversas discussões sobre as vantagens e
desvantagens do implante coclear e depoimentos de pais e profissionais das áreas médicas
sobre o I.C.
Outros sujeitos presentes nesse ambiente são os fonoaudiólogos e terapeutas que
trabalham no desenvolvimento da fala, realizando treinamentos para a articulação vocal e
outras atividades que possibilitem o sujeito Surdo a desenvolver a língua oral. Porém, alguns
fonoaudiólogos, mesmo ao dizerem que suas abordagens são oralistas, fazem uso de sinais e

16

“O implante coclear é um dispositivo eletrônico de alta tecnologia, também conhecido como ouvido biônico,
diretamente implantado na cóclea e tem como principal função “estimular os nervos e fibras nervosas
remanescentes, permitindo a transmissão do sinal elétrico para o nervo auditivo, a fim de ser decodificado pelo
córtex cerebral”. (IMPLANTE COCLEAR: Site Oficial. Disponível em: <http://www.implantecoclear.com.br/>.
Acesso em: 25 fev. 2012.)

23

de gestos nas terapias, pois acreditam que os sinais dão um apoio e um suporte para o
aprendizado. O estatuto da Língua de Sinais, nesse caso, não é reconhecido.
Neste trabalho serão focadas também duas entrevistas de fonoaudiólogas. Nessas
entrevistas serão apresentadas mais detalhadamente as questões e os conflitos travados por
terapeutas e fonoaudiólogos no trabalho com sujeitos Surdos, o que é relevante no trabalho
dessas profissionais, quais abordagens utilizadas para o desenvolvimento do trabalho, entre
outras questões.

Ambiente educacional
Além do ambiente clínico há o ambiente educacional. Neste ambiente, o pathos é
apresentado nos discursos sobre a inclusão de Surdos nas escolas, de defesa da Língua de
Sinais e nas discussões sobre a Surdez ser ou não considerada uma deficiência.
Muitos pedagogos defendem que a Surdez é uma diferença e não uma deficiência, pois
considerando-a uma deficiência, há uma busca pela “normalidade”, sendo considerado normal
aquilo que vai de encontro com a média da população. Ou seja, se em uma sociedade a
maioria é ouvinte, aquele que nascer Surdo será considerado “anormal” aos olhos da maioria.
Como Canguilhem (1966) propôs em seu trabalho sobre O normal e o patológico, “ser
anormal consiste em se afastar, por sua própria organização, da grande maioria dos seres com
os quais se devem ser comparado” (Canguilhem, 1996. p. 51). Por outro lado, as ciências
humanas, ao acreditarem que a Surdez é uma diferença, procura minimizar estigmas,
atribuindo uma língua própria para os Surdos (Língua de sinais), uma cultura própria (cultura
surda) e uma identidade (identidade surda). É visível, portanto, que há presença de pathos até
mesmo nesses conflitos de definição do que é a Surdez.
Temos também as situações de interação entre professores e alunos Surdos, onde o
maior conflito está na questão de ensino/aprendizagem de língua (língua oral ou Língua de
Sinais).
Muitos professores não são considerados preparados para ministrar aulas para alunos
Surdos. A dificuldade de conhecimento, o despreparo desses professores é o pathos por
excelência.
Veremos as entrevistas de dois professores de escolas regulares (ensino infantil e
fundamental) sobre como é o ambiente na sala de aula, quais suas dificuldades e aflições.
Além disso, o há pathos nas questões relacionadas às escolas com propostas inclusivas, pois a
24

maioria dessas escolas ainda não se encontram devidamente preparadas para receber e ensinar
esses alunos com necessidades educacionais especiais. A maioria dos sujeitos Surdos (faixa
etária de 04 a 08 anos de idade) que serão referidos nas entrevistas são alunos de escolas
regulares e que, de uma forma ou de outra, estão envolvidos com a questão da inclusão. Essa
questão também é algo que gera
muitos conflitos, seja na escola, seja entre professores e alunos com necessidades
especiais, seja entre pais e professores. Trago aqui algumas questões que hoje fazem parte do
universo da escola inclusiva e como isso afeta os sujeitos, sejam ouvintes ou Surdos.
O pathos também se faz presente nos discursos de defesa da Língua de Sinais como
língua oficial (ou, como muitos dizem, língua materna17) dos Surdos.
Encontraremos o pathos também nos estatutos e leis educacionais sobre propostas de
ensino para crianças deficiência, tendo como exemplo a Declaração de Salamanca (1994) 18.
Vejamos agora outras questões que também estão envolvidas no ambiente educacional
e que possuem muitos debates nas suas propostas. São elas: o bilinguismo, o oralismo. Logo
após trago a questão da problemática das escolas inclusivas no ambiente educacional.

O bilinguismo
O bilinguismo é uma das principais propostas educacionais para sujeito Surdo no
cenário educacional atual. Muitos educadores acreditam que a educação bilíngue é a proposta
educacional mais adequada para o sujeito Surdo, que aprenderá tanto a Língua de Sinais,
quanto a língua oral. Porém, nessa proposta ocorrem conflitos: há discussões sobre qual
língua deve ser ensinada primeiro (Língua de Sinais ou a língua oral), se a Língua de Sinais é
a língua materna do Surdo ou não e quais as práticas pedagógicas devem ser aplicadas no
ambiente educacional para que haja de fato uma educação bilíngue (nesse caso, são
17

Há muitas controvérsias com relação ao que realmente é considerada língua materna. Segundo Lima (2004),
“Se se leva em conta língua materna como sendo aquela que a criança vai adquirir no meio familiar, novamente
nos deparamos com um entrave: cerca de 95 % de Surdos são filhos de pais ouvintes e que não têm
conhecimento da Língua de Sinais. Portanto, não se pode falar em aquisição de Língua de Sinais como primeira
língua ou língua materna.” (Lima, 2004. p. 40).
18
“Documento elaborado na Conferência Mundial sobre Educação Especial, em Salamanca, na Espanha, em
1994, com o objetivo de fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma de políticas e sistemas
educacionais de acordo com o movimento de inclusão social.
A Declaração de Salamanca é considerada um dos principais documentos mundiais que visam à inclusão social,
ao lado da Convenção de Direitos da Criança (1988) e da Declaração sobre Educação para Todos de 1990. Ela é
o resultado de uma tendência mundial que consolidou a educação inclusiva, e cuja origem tem sido atribuída aos
movimentos de direitos humanos e de desinstitucionalização manicomial que surgiram a partir das décadas de 60
e 70.” Disponível em <. http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=109 >.
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envolvidos os professores e o preparo deles para a educação regular na modalidade inclusiva).
Além disso, discute-se também se existe ou não o bilíngue ideal (aquele que se comunica
perfeitamente em duas línguas). Esse bilinguismo ideal é raro para os Surdos, pois a maioria
não aprendeu nem a primeira língua, o que dirá aprender uma segunda.
É importante ressaltar que, onde há conflitos, há pathos. É interessante perceber que o
conflito além de existir dentro do próprio método educacional, existe entre os outros métodos
pedagógicos, como o conflito entre o bilinguismo e o oralismo.

O oralismo
“O oralismo vem, desde o século XVIII, apontando, veemente, a fala e a escrita como
vias legítimas de comunicação para o Surdo. Os defensores dessa abordagem combatem a
Língua de Sinais, por considerar seu uso um empecilho para a aquisição da língua oral pelo
Surdo”. (Lima, 2004. p. 30). A Surdez, neste caso, é o pathos por excelência.
O oralismo tem como principal proposta o ensino da fala e da escrita para Surdos.
Muitos pais, professores, fonoaudiólogos e médicos acreditam que essa seja a melhor solução
para o Surdo, porém, ao tê-la em mente, tratam o Surdo como um sujeito deficiente, que tem
algo que deve ser normalizado, nesse caso, através do aprendizado da fala. Esse método de
ensino está presente em muitas escolas regulares e veremos posteriormente que, a defesa do
oralismo em detrimento ao bilinguismo está presente também nos depoimentos de pais,
professores e fonoaudiólogos.
A seguir, para melhor entender a questão da problemática das escolas inclusiva, trago
algumas informações sobre o que acontece no ambiente educacional onde a inclusão é
defendida e como de fato ela ocorre.

A escola inclusiva – a polêmica no ambiente educacional.
Hoje muito se discute sobre a inclusão de pessoas com deficiência, TGD19 e
superdotadas nas escolas regulares através do projeto de inclusão social. Porém, tal projeto
ainda gera muitos conflitos dentro do ambiente educacional.
Segundo Loureiro (2002. p. 21):

19

Transtornos Globais do Desenvolvimento
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Para que o projeto de inclusão seja bem sucedido, é necessário reunir os
profissionais especializados, pedagogos da área (deficiência) e o corpo técnico da
escola, para se chegar a um consenso e adaptar de forma coerente no currículo,
técnicas que suprirão as necessidades tanto dos portadores de necessidades como os
ditos normais. (Loureiro, 2002. p. 21).

Pode-se perceber que, no ambiente educacional hoje as discussões sobre a inclusão são
sobre o preparo de profissionais da área educacional, sobre o corpo técnico da escola. De nada
adianta ter um projeto de inclusão se os professores e outros funcionários não estão
preparados para receber esses alunos com necessidades especiais.
Em outro momento, Loureiro enfatiza as necessidades das escolas inclusivas:
As escolas inclusivas devem reconhecer e responder as necessidades de seus alunos,
acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma
educação de qualidade a todos através de um currículo apropriado, arranjos
organizacionais, estratégias de ensino, o uso de recursos e parceria com as
comunidades. (Loureiro, 2002. p. 15).
(...) Para que haja essa inclusão, precisa-se sensibilizar e treinar todos os
funcionários da instituição, desde o pessoal de apoio até o diretor ou administrador,
que o educando portador de necessidades especiais20 requer um atendimento
específico pela dificuldade que tem em se comunicar com os demais (...) (Loureiro,
2002. p. 27).

Para exemplificar como a inclusão ainda gera muitos conflitos, Loureiro afirma que,
segundos os educandos por ela entrevistados em sua pesquisa:
A maior dificuldade encontrada por eles dar-se no relacionamento com os
educadores e com os próprios educandos, pelo fato dessa inclusão ser feita de forma
brusca, encontrando educadores sem preparo para recebê-los, e os educandos sem o
hábito de conviverem em sala de aula com pessoas diferentes. (Loureiro, 2002. p.
27).

Podemos notar que hoje é difícil ocorrer inclusão de alunos com necessidades
especiais de uma maneira “ideal”, ou seja, sem problemas, pois são poucos os que estão
realmente preparados para receber esses alunos.
Sendo assim, a partir dessas questões que são levantadas sobre a existência ou não de
uma escola inclusiva “ideal”, veremos nas entrevistas dos professores como acontece essa
inclusão de alunos Surdos e quais os conflitos que são gerados a partir dessa inclusão. Essas
entrevistas são interessantes porque também mobilizam pathos.
20

Aprovado pela Resolução nº 35, de 06 de julho de 2005, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (CONADE), o Art. 1º - Atualiza a nomenclatura do Regimento Interno do CONADE nas seguintes
situações: I - Onde se lê "Pessoas Portadoras de Deficiência", leia-se "Pessoas com Deficiência".<
http://www.fiscolex.com.br/doc_19985468_RESOLUCAO_N_1_DE_15_DE_OUTUBRO_DE_2010.aspx#1>
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Trago, após as análises das entrevistas, algumas informações sobre os sujeitos Surdos
que foram apresentados/referenciados nas entrevistas. Essas informações foram retiradas da
tese de Santana (2003). Essas informações estão contidas no final desse trabalho (Anexo).

O corpus
Materiais e métodos
Escolhi trabalhar com entrevistas e depoimentos de ouvintes sobre a Surdez. Nestas
entrevistas temos os depoimentos de pais, professores e fonoaudiólogos que tiveram um
contato direto com sujeitos Surdos (os sujeitos descritos anteriormente).
Apresentarei os recortes das entrevistas/depoimentos dos ambientes familiar, clínico e
educacional respectivamente.
A questão do oralismo, bilinguismo e da escola inclusiva aparecem como um “pano de
fundo” nas entrevistas, ou seja, a questão do oralismo está inserida no ambiente educacional,
clínico, na abordagem dos pais, assim como o bilinguismo. A questão da escola inclusiva
aparece como um “pano de fundo” do ambiente escolar que, ao receber o aluno Surdo, mesmo
assim os professores têm dificuldade em trabalhar com tais alunos e que essa inclusão acaba
não sendo a inclusão desejada (ideal).
Para realizar a análise do corpus que será apresentado selecionei, a partir das
entrevistas, os elementos que podem ser mobilizadores de pathos na linguagem. Os elementos
selecionados

foram:

as

expressões

nominais

referenciais

(categorizadoras

e

recategorizadoras), os advérbios/locuções adverbiais de tempo, verbos modalizadores,
verbos de estado e operadores argumentativos. O motivo da escolha de tais categorias será
apresentado posteriormente.
Veremos, posteriormente, em qual ambiente ocorre maior mobilização de pathos,
através de quais elementos a mobilização ocorre em mais e como foi possível identificar essa
mobilização.
Vejamos abaixo as entrevistas/depoimentos escolhidos para a realização da análise.
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Ambiente familiar
Entrevista 1:
Sujeitos: Investigadora e Pai de Vinícius.

Pesquisadora: Você acha que surdez é doença? Como você encara a surdez?
Pai de Vinícius: Primeiro, para a família, eu encaro como uma tragédia. Inicialmente, tá? É
um choque muito grande. Não só a surdez, qualquer deficiência: mental, física. Para a gente,
pai, que passa por essa experiência, a gente encara dessa maneira. Agora, depois que você
para e pensa que tudo isso tem todo o tratamento, tem noção... Aquilo é do ser humano, uma
condição própria do ser humano, aquilo. Aconteceu dessa maneira. (...) Você descobre que
você não pode ficar todo o tempo chorando e deixando o tempo passar. Você precisa
trabalhar, despertar para a realidade e desempenhar seu papel de pai. Contribuir para que
aquela criança possa desenvolver outras habilidades que possam superar essa deficiência.
(...) Isso não torna um ser humano diferente, ele não é anormal. Ele é um ser humano normal,
apenas tem uma deficiência auditiva. (...) Eu disse que jamais me perdoaria se ela
//referindo-se à outra filha, que nasceu depois de Vinícius// nascesse desse jeito. Eu não
admitiria ter outro filho assim. Um, tudo bem, mas ter dois, três, quatro, com a mesma
deficiência. Eu não me perdoaria. 21

Entrevista 2
Sujeitos: Mãe do Fernando e Investigadora.

Mãe do Fernando: Com um aninho ele fazia um monte de sinais. Só que eu nunca, assim,
gostei. Sabe, dos sinais. Aí, eu fui, fui me desligando. Vi esse negócio do implante. (...) Eu
falei “Não. Eu quero usar implante, eu não quero usar linguagem de sinais”. Porque foi
muito complicado linguagem de sinais. Assim, porque era só eu que fazia sinais. O pai fazia
muito pouco. A minha mãe e meu pai, eles se entortavam todo pra fazer sinais porque gente
de idade já é mais difícil, né? E ficou muito difícil, complicado. Aí, eu falei assim... (...) Eu
falei “Eu não quero mais usar sinais”. E quando comecei a fazer a triagem lá em Bauru eles
falaram “Oh, Joana, só se você se propor a não usar mais sinais, porque o implante dá...
Não precisa. Com esse aparelho não vai precisar usar sinais”. E eu falei “É isso que eu
21

SANTANA, 2003, p. 40. (grifos meus). Estas entrevistas foram retiradas da tese de Santana e a maneira como
foi transcrita equivale à maneira como foi encontrada em sua pesquisa.
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quero. Não quero mais usar sinais”. Eu acho difícil, eu acho que fica muito ali, restrito, né?
E é difícil.
Investigadora: Você espera o quê do futuro pra ele?
Mãe do Fernando: Eu tenho certeza que ele vai falar. Não que eu quero que ele fale. Eu
quero que ele entenda as coisas, né? Porque a gente quer que fale, tudo, mas que ele entenda.
Não quer que ele fica como um papagaio também. (...) Ele vai na padaria fazer sinal. Porque
sem a fala, em sinais, ele vai falar “pão”, a moça num vai entender. Ela vai ficar assim, ó, e
ele vai ter que falar, soltar algum som, dar alguma referência pra ela, senão ela num vai
entender. Ou, senão, ele vai ter que escrever que ele quer pão. Alguma coisa. Fica difícil, eu
acho, fica muito difícil porque não é universal. Assim, as pessoas... Que nem, ele vai na
padaria, vai na farmácia, vai pedir um pão, ele não vai saber que esse sinal [sinal de pão] é
de pão. Não vai saber. Que esse é de pão, que esse é de ônibus [o sinal de ônibus]. Se ele não
der uma referência: “Dá pão”, se ele usar o sinal e falar, tudo bem. Mas por que que ele vai
usar o sinal se ele tá falando? Então, eu me via assim, o Fernando indo lá padaria assim,
pedindo pão e ninguém... Olhando pra cara dele e num entendendo o que que ele fala,
entende? Fico assim... Aí, tudo bem. Aí, a pessoa vem e fala: “Joana, mas ele vai se virar, ele
vai apontar, ele vai escrever”. Mas eu quero que ele fale. Ele vai sair. Ele, quando ele tiver
adolescente, tudo, ele vai ficar escrevendo pra outra pessoa lê? A pessoa não vai entrar no
mundo dele. ELE que tem que entrar no mundo do pessoal aí fora. Ele que tem que se
habituar. Ele que tem que se esforçar. Ele que vai ter que falar. Entendeu? Eu sinto por esse
lado. Vai ter o esforço dele, também, né? (...) A gente está fazendo tudo. Corremos atrás do
implante, tudo, estamos indo atrás. Fez o implante (...). Eu não me via, o Fernando pedindo
pão, se a pessoa não tem língua de sinais. Como ela vai entender o Fernando? Como que ele
vai comprar roupa, quando ele tá adolescente, usando sinais? Tudo bem, ele se vira: “Ah,
Joana, se vira. Ele vai tentar se virar, ele vai tentar falar, vai mostrar a calça”. Eu fiquei
apavorada. E depois disso eu falei assim: “Eu vou fazer esse implante e o Fernando vai falar.
Ele VAI falar, vai entender e tem que fazer isso”.
Investigadora: Você acha que o surdo deve só falar, deve falar as duas línguas, a língua de
sinais e a língua oral, ou só a língua de sinais? O que que você acha pro surdo, de maneira
geral?
Mãe do Fernando: Ó, eu acho que o surdo TEM que falar. Eu, apesar... uma vez eu conheci
um moço que era surdo. Tudo. Que nem, em casa, ele só falava com os pais, com todo mundo.
E na rua ele usava gestos, língua de sinais, porque ele conviveu com surdos e falava. Mas em
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casa, com as pessoas ouvintes, ele só falava. E em casa, e agora como eu a gente vai ter
essa... “Ah! Ele vai fazer isso”. Num tem como, né? Porque ele foi um... Deu certo pra ele,
mas vai dá certo pro Fernando? Vai dar certo? A gente num sabe, né? (...) Na dúvida, eu
acho melhor já começar no oralismo. Já. Às vezes a gente esquece e usa o sinalzinho. Meu
marido mesmo, às vezes faz, aí “Pega lá”. Outro dia mesmo eu vi ele usando os sinais, aí
“Pega lá”. Eu olhei, eu fiquei... “O que que é isso? Você falando pro Fernando ‘pega’ em
sinal? Eu fiquei horrorizada. Fiquei. “João, você fazendo “pega” em sinal? Ele tá te
ouvindo. Você não precisa fazer sinal. Não precisa”. Aí ele falou até “Foi sem querer”. Às
vezes, porque, às vezes ele esquece e as crianças também, né? Às vezes até esquece. Eu, muito
difícil. Eu prefiro levantar, ir lá onde o Fernando tá, descer o guarda-roupa e falar “O que
que é Fernando? É isso? É isso?”, do que eu fazer sinal. 22

Ambiente Clínico
Entrevista 1
Sujeitos: Fonoaudióloga da Taís e Investigadora.

Fonoaudióloga da Taís: Ela começou comigo sabendo que eu também trabalho com o oral.
Eu sei alguns sinais e tudo, mas o enfoque maior é o oral (...).
Investigadora: Você sugeriu procurar uma escola especial?
Fonoaudióloga da Taís: Não foi eu que sugeri. A gente estava vendo que ela já estava
ficando aquela criança nervosa, porque ela não estava conseguindo nem se comunicar.
Porque não tinha fala, não tinha sinais, não tinha escrita, não tinha nada. Ela já estava
virando aquela criança isolada, entendeu? (...) E eu comecei a falar. “Olha, ela precisa se
comunicar de algum jeito”. Já que a mãe estava se recusando ao implante de toda maneira, e
deixar a menina também sem comunicação nenhuma, eu não acho correto isso, né? Eu falei
“vamos talvez procurar uma escola especial que vai estar ensinando os sinais pra ela”. Eu
continuo forçando o oral aqui e a escola vai tá ensinando os sinais pra ela poder se
comunicar e desenvolver o aprendizado, né? Até a questão da alfabetização (...). Hoje ela faz
bastante sinais, mas eu falo pra ela falar bonito: “Como que fala?” A gente usa o sinal como
se fosse a tradução daquilo que ela tá querendo falar. Então, alguma coisa que ela não
consegue, ou que sai muito distorcido e que eu não estou entendendo, eu falo: “Qual o

22
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sinal?” Ou então, escrito, já que ela já sabe escrever. (...) e daí, ela, a gente consegue se
comunicar através da fala e daquilo que ela sinalizou ou escreveu.
Investigadora: Assim, quando ela não compreende o que você fala só pela oralidade, você
usa sinal?
Fonoaudióloga da Taís: Eu uso sinal. Ou então tem sinal também que eu não sei, ou então
eu escrevo, desenho... Tento achar alguma figura próxima.
Investigadora: Qual é a tua abordagem de trabalho com ela?
Fonoaudióloga da Taís: Hoje é oralista.
Investigadora: Mesmo você fazendo os sinais?
Fonoaudióloga da Taís: Seria multissensorial? Eu deixo ela ler os lábios, né?
Investigadora: Porque você falou oralista, mas você usa o sinal...
Fonoaudióloga da Taís: Não. O sinal seria só o apoio.
Investigadora: Você acha que não seria, por exemplo, o bilinguismo?
Fonoaudióloga da Taís: Não. Não coloco isso como bilinguismo. (...) Eu desenvolvo o oral.
Todas as atividades que a gente faz (...), qualquer coisa a gente vai, no oral. Eu vou tá
falando o tempo inteiro. Mas, de repente, se ela não entende o que tô falando, ou eu sinalizo,
se eu souber sinalizar aquilo, ou eu vou para algum outro recurso.
Investigadora: Você também não fala para deixar de usar o sinal total aqui dentro?
Fonoaudióloga da Taís: Não. Até porque eu não concordo com isso, nesse momento, com a
Taís. Se a Taís se comunicou até agora através de sinais, eu não acho muito certo. (...). Eu
não acho que, de repente, a gente tirar os sinais dela... Falar, assim, não pode mais, acabou
o sinal, e, de repente, ela ter que se virar só com a fala... Eu acho que, de repente, a gente tá
sendo muito radical com ela. É uma postura minha, talvez.
Investigadora: Você usa algum parâmetro?
Fonoaudióloga da Taís: Só alguma atividade específica. Então, de repente, a gente está
fazendo alguma atividade aqui de discriminação, de detecção mesmo, então, aí, a gente
brinca de tampar a boca. Ela tampa a boca dela, também fazendo comigo, e tal, mas alguma
atividade específica. Se eu tiver conversando com ela, eu não vou dificultar a vida dela,
entendeu? De ficar // tampa a boca // “Taís, você está me escutando agora?” Não vou ficar
assim, tá? Mas vou deixar a boca livre, aqui mesmo, pra fazer a leitura labial.
Investigadora: Como você faz o trabalho de aquisição de linguagem dela?
Fonoaudióloga da Taís: A gente escolhe temas. Então... Têm alguns joguinhos do
computador, a gente seleciona uma parte que é só de fruta, uma parte que é a situação da
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casa, coisas que tem só na cozinha, só no quarto... São temas, na verdade, que a gente vai
trabalhando para ela adquirir a linguagem justamente nesse sentido (...). A parte de
articulação mesmo, não. Eu quero que ela me dê. Do jeito que ela estiver me passando, está
ótimo. 23

Entrevista 2
Sujeitos: Fonoaudióloga e Investigadora.

Investigadora: Você se considera bilíngue?
Fonoaudióloga: Não. Não, porque eu não sou fluente na língua de sinais. Eu conheço a
língua, mas dizer que eu tenho fluência na língua, eu não tenho. Pouco tempo, né? (...).
Investigadora: O que que você acha da condição bilíngue? Se traz alguma vantagem pra
criança? Você acha que traz?
Fonoaudióloga: Eu acho. A condição bilíngue de primeira língua de sinais e a segunda oral
ou escrita?
Investigadora: Você acha que deve ser a segunda: oral e escrita, oral ou escrita? Como é
que você vê essa questão?
Fonoaudióloga: Eu acho que é muito particular. Se a criança tem condições de adquirir a
segunda oral e escrita... Eu não conheço nenhuma criança que... Junto? Oral e escrita? A
segunda oral e escrita? Acho que depende de cada criança. (...) Eu, como fono, defendo a
língua oral, porque a gente vive numa sociedade ouvinte, onde as pessoas precisam sair e se
comunicar. Na realidade que a gente vive, o motorista do ônibus não sabe língua de sinais, o
professor na escola não sabe língua de sinais. Quem sabe língua de sinais? São pouquíssimas
pessoas. Eu acho que, pra uma realidade que a gente vive, é muito difícil você abandonar a
língua oral. 24

23
24

SANTANA, 2003, p. 147 – 148. (grifos meus).
SANTANA, 2003, p. 184. (grifos meus)
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Ambiente educacional
Depoimento 1
Sujeitos: Professora de Luís

Professora de Luís: No começo, ele não queria nem saber do gesto. As minhas crianças
aprenderam antes dele. Ele se recusava. Eu não sei porque ... (...) ele estava com problema
no CEPRE, ele não queria mais entrar lá. Nessa época, ele não queria fazer o gesto. Aí, eu
comecei a brincar com as crianças com o gesto. Então, tudo o que a gente fazia eu fazia o
gesto junto. Aí, as crianças começaram a fazer. Então, eu falava pra eles assim: “quando
vocês forem brincar com o Luís, pra mostrar isso daí, o Luís fala desse jeito”. Aí, ele
começou a prestar atenção nas crianças. Não em mim. Então, hoje, se eu estou falando
alguma coisa... Estou trabalhando o verde. Eu mostrei pra ele o gesto do verde. Ontem ele fez
o gesto pra mim. Você conta nos dedos às vezes que ele repete o que você faz, ele presta
atenção e você vê que ele entende porque depois ele mostra, mas repetir o gesto ainda tá
sendo muito difícil... (...) faz se você der o gesto para ele, se não, ele aponta coisas. (...) Até
agora, para ele “banheiro”, não é “ir ao banheiro”, é “lavar a mão”. Eu já mostrei a ele
que “banheiro” é “ir ao banheiro”, a utilização, a descarga, tudo. Mas se você faz para ele,
assim [sinal de banheiro], hora do banheiro, na hora ele vai lavar as mãos. Então, não sei
até que ponto ele dominou que banheiro é banheiro ou porque ele vê as crianças lavarem a
mão depois que saem do banheiro. Sendo que já foi mostrado isso. (...) eu não sei porque ele
não tem vontade, ou se ele condicionou que a hora de banheiro é hora de lavar as mãos. (...)
Aí, se ele quer a bola, ele vem e pede a bola com gesto de chutar a bola, e é gesto nosso isso,
porque bola não é desse jeito. Muita coisa eu vejo que ele se adaptou ao dia-a-dia das
crianças. 25

Entrevista 2
Sujeitos: Professora da Taís e Investigadora.

Investigadora: Como é que ela se comunica na sala? Mais por sinal, mais por gesto, mais
por fala..?
Professora: Sinais ela não usa aqui. Ela não usa sinal. Nós percebemos, porque a
fonoaudióloga esteve aqui, que ela, pra poder se comunicar, debaixo da cadeira ela tentava
25
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usar sinais pra poder me passar, cê entendeu? A palavra boneca, ela não sabia associar ao
que era. Então, o que tinha aqui? Eu tinha aqui uma boneca do período da tarde. O que eu
precisei fazer? Levantei, e não precisava falar nada, ela já riscou que era pra sublinhar as
brincadeiras do dia-a-dia, a pergunta, além dessas brincadeiras do texto. Que brincadeira
que você faz além dessa? Ela tentou, balbuciando, me passar, e eu não consegui entender. Aí,
ela veio, ela desenhou. Primeiro ela fez uma televisão. Eu falei: “Televisão?”. Ela disse que
não. Aí, eu falei “desenha”. Aí, ela desenhou. Aí, o que que eu fiz? Escrevi em cima. Isso
chama vídeo-game. Se escreve vídeo-game.
Investigadora: Quando ela não consegue se comunicar, ela desenha...?
Professora: Ou ela desenha ou ela escreve. Muitas vezes ela escreve. Gestos ela não usa
aqui, nem com as crianças. Porque, no início, quando a mãe veio lá, a mãe me pediu...
porque eu até me propus a estar aprendendo, porque não é difícil, né?, você está aprendendo.
E ela disse que não, que ela não gostaria, que ela já colocou numa escola de ouvintes para
que a Taís não usasse sinais, tentasse associar um som/imagem, que é isso que ela está
tentando fazer. Porque ela tem um conhecimento, só que ela não sabe associar. (...) se você
perguntar os nomes dos colegas, ela fala. Com dificuldade, mas ela fala.26

A análise
Em se tratando de um ensaio sobre a mobilização de pathos no campo dos estudos
linguísticos, classifico as expressões, palavras, verbos como pertencentes das seguintes
categorias:
•

Expressões nominais referenciais
Categorizadoras
Recategorizadoras

•

Advérbio/locução adverbial de tempo

•

Elementos Argumentativos
Verbos modalizadores
Verbos de Estado
Operadores argumentativos

26
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Vejamos agora as tabelas com as expressões referenciais, verbos, enunciados
selecionados para a análise.
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Tabela 1 – Ambiente Familiar – Entrevista com o pai de Vinícius e com a mãe de Fernando.
Expressões nominais referenciais
Categorizadoras
Surdez
Surdo
Linguagem de Sinais
Recategorizadoras
Deficiência
Tudo Isso
Normal
Anormal
Diferente
Assim
Sinais
Um monte de Sinais
Gestos
Sinalzinho
Tragédia
Choque muito grande
Muito complicado
Difícil
Muito difícil
Não é universal
Restrito

Adv./ loc. Adv. de tempo
"Primeiro, para a família, eu encaro como uma tragédia. Inicialmente, tá?
“Agora, depois que você para e pensa que tudo isso tem todo o tratamento, tem noção...”
“Eu nunca, assim, gostei de sinais.”
“Quando ele tiver adolescente...”
“E depois disso eu falei assim...”
“Outro dia mesmo eu vi ele usando sinais.”
“Uma vez eu conheci um moço que era surdo.”
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Elementos Argumentativos
Verbos modalizadores
"você não pode ficar o tempo todo chorando...”
“...você precisa trabalhar...”
"Ele que tem que entrar no mundo do pessoal aí fora. Ele que tem que se habituar. Ele que tem que se esforçar. Ele que vai ter que falar.”
"... não vai precisar usar sinais...”
"Eu tenho certeza que ele vai falar.”
"Eu quero que ele entenda as coisas, né? Porque a gente quer que ele fale, tudo, mas que ele entenda. Não quer que ele fica como um papagaio.”
"Ele vai ter que escrever..."
"Eu acho que o surdo TEM que falar.”
"A gente num sabe, né?"
"Eu não quero usar linguagem de sinais.”
"Eu não quero mais usar sinais...”
"Ele vai ter que falar, soltar algum som.”
Verbos de Estado
"Depois que você para e pensa..."
"Isso não torna um ser humano diferente...”
"Como você encara a surdez?"
“Eu acho que surdo TEM que falar.”
“Eu sinto por esse lado...”
“Eu acho muito difícil...”
“Fica muito difícil...”
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Operadores Argumentativos
"Ele é um ser humano, apenas tem uma deficiência...”
"Um tudo bem, mas ter dois, três, quatro com a mesma deficiência. Eu não me perdoaria.”
“Mas porque ele vai usar sinais se ele tá falando?”
“Eu, apesar... uma vez eu conheci um moço que era surdo. Tudo.”
“A gente quer que ele fale, tudo, mas quer que ele entenda.”
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Ambiente Familiar

Selecionei duas entrevistas que retratam o ambiente familiar, o convívio entre pais e
filhos Surdos, como é essa relação, os sentimentos dos pais perante a Surdez de seus filhos e
como se sentiram ao receberem o diagnóstico.

Expressões nominais referenciais (categorizadoras e recategorizadoras)

As expressões nominais selecionadas no ambiente familiar estão relacionadas com a
Surdez e as expressões nominais referentes a ela. Essas expressões nominais, na entrevista,
aparecem como expressões nominais recategorizadoras, pois sempre se referem ao mesmo
elemento (Surdez). Essas expressões são: Deficiência, Tudo isso, tragédia e choque muito
grande. Além das expressões anafóricas da palavra Surdez, temos as relacionadas com a
palavra Surdo: normal, anormal, diferente, desse jeito, assim.
Na primeira entrevista vemos que o sujeito ouvinte (pai de Vinícius) usou as palavras
tragédia e choque muito grande para se referir à Surdez e ao diagnóstico recebido por ele e
por sua família da Surdez de Vinícius.
O pai, ao receber a notícia da Surdez do filho, recebeu a notícia como uma tragédia,
como um grande choque para a família. É interessante observar como a Surdez é denominada
aqui, como uma tragédia (inicialmente, segundo o pai). Ao dizer isso, o pai mobiliza o pathos
da Surdez, pois trata a Surdez como um infortúnio, um sofrimento, algo trágico. Sem que ele
perceba, ele mobiliza pathos em seu discurso. Da mesma forma acontece quando ele diz
choque muito grande, pois ele veicula os mesmos sentimentos acerca da Surdez de seu filho,
em um primeiro momento (momento do diagnóstico da Surdez).
Na segunda entrevista temos outras expressões referenciais recategorizadoras, só que
dessa vez relacionadas com a Língua de Sinais. As expressões são: sinais, um monte de
sinais, sinalzinho, linguagem de sinais, gesto, não é universal, difícil, muito complicado,
restrito, muito difícil. Também são mobilizadoras de pathos, pois o enunciador ao se referir a
Língua de Sinais utilizando essas expressões demonstra o que pensa e como se sente com
relação à Língua de Sinais. É denominando essa língua de sinalzinho ou de gestos que ele nos
mostra como ele enxerga a Língua de Sinais, sendo essa possível de ser denominada tanto de
sinalzinho quanto de gestos ou de sinais.
Sobre as expressões muito complicadas, muito difíceis, difícil, não é universal restrito
para se referir à Língua de Sinais, a mãe nos mostra como ela “enxerga” a Língua de Sinais,
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os seus conflitos e suas dificuldades com relação ao uso e aprendizado dessa língua, tanto por
ela quanto pela família de uma maneira geral. Diversos momentos de sua entrevista ela
ressalta a dificuldade que possui em aprender essa língua. Nessas expressões também vemos a
mobilização de pathos, veiculando os conflitos, os problemas enfrentados, as angustias da
mãe.
Essas expressões são mobilizadoras de pathos porque de uma maneira ou de outra
veiculam os conflitos, os juízos de valor, os sentimentos do enunciador sobre aquilo que ele
sente e pensa sobre a Surdez, sobre o sujeito Surdo e sobre a Língua de Sinais. É analisando
tais expressões que podemos perceber como os sujeitos ouvintes das entrevistas denominam,
fazem uso da língua para demonstrar o que pensam e como fazem uso.

Advérbios/ locuções adverbiais de tempo

Escolhi selecionar esses elementos porque estes podem nos indicar a mudança de
estados dos indivíduos, a transitoriedade, pois em determinado momento se sentiam de certa
maneira e depois se sentiram de outra. Esses advérbios ou locuções adverbiais nos indicam
quando e como mudaram a maneira de pensar, a condição em que estavam para uma nova
condição. Ou seja, em que momento tiveram uma mudança na forma de agir e de pensar sobre
a questão da Surdez, ou da Língua de Sinais.
É possível perceber essa mudança na primeira entrevista quando o pai de Vinícius diz
que, inicialmente, considerou a Surdez como uma tragédia, como um choque muito grande,
mas que depois considerou um tratamento para o filho, que ele precisava mudar, despertar
para a realidade e trabalhar para contribuir para a vida de Vinícius. Ao utilizar esses advérbios
o pai nos mostra como se sentia antes e depois, nos mostra a mudança de estado que ocorreu.
Essas expressões, consequentemente, são mobilizadoras de pathos.
Na segunda entrevista o mesmo acontece, quando a mãe de Fernando aponta no tempo
os momentos em que ela esteve em conflito com a Língua de Sinais e quando projeta o futuro
de Fernando. Diferentemente do pai de Vinícius, a mãe de Fernando aponta não a mudança de
estado, mas sim os momentos em que esteve em contato com a Língua de Sinais (“Outro dia
mesmo eu vi ele usando sinais...”) e o que acontecerá com Fernando no futuro (“Quando ele
tiver adolescente...”) e como se sentia com relação ao uso da Língua de Sinais (“Eu nunca,
assim, gostei de sinais”).
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Elementos argumentativos
Verbos modalizadores 27

Os elementos elencados como verbos modalizadores foram aqueles que expressaram
alguma necessidade, alguma possibilidade, vontade e certezas do sujeito (os que eu escolhi,
pois temos outros tipos de modalizadores).
Escolhi selecionar esses verbos porque a partir deles podemos ver como o sujeito se
manifesta a partir daquilo que diz, qual a sua atitude e comportamento perante aquilo que diz.
Sendo o uso de modalizadores uma forma de o sujeito mostrar, manifestar aquilo que
quer dizer esses modalizadores nas sentenças podem ser veiculadores de pathos.
Pode-se perceber essa mobilização quando os sujeitos expressam: a) as necessidades
do Surdo (“... o surdo TEM que falar”; “Ele vai ter que escrever”; “Ele que tem que entrar
no mundo do pessoal aí fora...”); b) as suas vontades e desejos (“Eu quero que ele entenda as
coisas, né?...”); “Eu não quero mais usar a linguagem de sinais”); c) e as certezas que o
sujeito tem sobre o que diz (“Eu tenho certeza que ele vai falar”).
Nesses exemplos e nos outros que selecionei e classifiquei na tabela pode-se perceber
que há uma forte mobilização de pathos acerca de como o sujeito se sente sobre a Surdez, o
que pensa, o que deseja, o que enxerga como uma necessidade para o Surdo. A partir dessas
manifestações o sujeito ouvinte cria para o sujeito Surdo alguns parâmetros que o Surdo, a seu
ver, deveria “cumprir”, deveria seguir, como a questão do ato de falar, de se habituar ao
mundo das pessoas ouvintes, o ato de escrever e outras atividades que são desenvolvidas na
nossa sociedade.

27

Segundo o dicionário Houaiss: diz-se de ou elemento gramatical ou lexical por meio do qual o locutor
manifesta determinada atitude em relação ao conteúdo de seu próprio enunciado entre os modalizadores têm-se:
a) os advérbios (talvez, sem dúvida, a meu ver etc.), que indicam se o conteúdo do enunciado foi ou não
inteiramente assumido pelo locutor; b) o modo verbal (indicativo, subjuntivo), que indica se o enunciado
expressa um fato ou um desejo (Pedro veio; gostaria que Pedro viesse); c) o verbo auxiliar modal, que indica a
noção de necessidade ou possibilidade (Pedro pode vir; Pedro deve vir); d) uma oração principal cujo verbo
expressa modalidade (é possível que Pedro venha). HOUAISS, Antônio (Ed). Dicionário Eletrônico da Língua
Portuguesa 3.0. Instituto Antônio Houaiss. Junho, 2009.
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Verbos de estado

Nas entrevistas, selecionei alguns verbos de estado, como os verbos achar, pensar,
tornar, sentir, ficar e preferir.
Escolhi esses verbos porque, nas sentenças, esses verbos expressam como os sujeitos
pensam se sentem suas preferências, as modificações que ocorrem na vida deles ao receberem
o diagnóstico da Surdez. Esses verbos nos mostram um lado subjetivo, de como os sujeitos
enxergam a Surdez ou o Surdo e o que pensam sobre essas questões.
Assim como acontece com os verbos modalizadores, a mobilização de pathos também
acontece e é transparecida nesses conflitos e nessas questões que os pais das entrevistas
levantam sobre a Surdez.

Operadores Argumentativos

Os operadores argumentativos selecionados foram o mas, apesar e apenas, que, dentro
do texto são responsáveis pelo encadeamento dos enunciados e por uma orientação discursiva.
Pode-se perceber que o sujeito, ao fazer uso de tais operadores argumentativos no
discurso, ele coordena, organiza, transforma os seus argumentos, e por consequência, todo o
seu discurso. Segundo Koch28:

Os elementos que são essencialmente argumentativos, ao selecionar enunciados capaz
de constituírem a sequência do discurso, são responsáveis pela sua orientação argumentativa
global, no sentido de levarem o interlocutor a um determinado tipo de conclusões, em
detrimento de outras. (Koch, 2011, p. 106).

Nessas entrevistas, os operadores argumentativos foram responsáveis por essa
orientação discursiva do enunciador e pela mobilização de pathos, pois mostraram os seus
pontos de vista, seus julgamentos, através das suas argumentações.

28

KOCH, I. G.V. Argumentação e Linguagem. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
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Tabela 2 – Ambiente Clínico – Entrevista com a fonoaudióloga da Taís e com outra
fonoaudióloga.
Expressões nominais referenciais
Categorizadoras
Taís

Adv./ loc. Adv. de tempo
“Hoje ela faz bastante sinais.”
“Hoje é oralista"

Sociedade ouvinte
Língua de Sinais
Oral (língua oral)
Recategorizadoras

A menina
Criança nervosa
Criança isolada
Pouquíssimas pessoas
As pessoas
O motorista de ônibus
A professora na escola
Sinais
Apoio
A fala
Oral
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Elementos Argumentativos
Verbos modalizadores
"... a escola vai tá ensinando os sinais pra ela poder se comunicar...”
"A gente usa o sinal como se fosse a tradução daquilo que ela tá querendo falar.”
"Eu deixo ela ler os lábios"
"Eu quero que ela me dê. Do jeito que ela estiver me passando está ótimo."
“A gente vive numa sociedade ouvinte, onde as pessoas precisam se comunicar.”
Verbos de Estado
"Eu continuo forçando o oral aqui.”
"Eu sei alguns sinais e tudo.”
“Ela já estava ficando aquela criança nervosa...”
"Ela não estava conseguindo nem se comunicar...”
"Ela não tinha fala, não tinha sinais, não tinha escrita, não tinha nada.”
"... alguma coisa que ela não consegue, ou que sai muito distorcido e que eu não estou entendendo, eu falo: “Qual o sinal?”.”
"Eu não acho correto isso, né? ”
"Eu não acho muito certo. Eu não acho que, de repente, a gente tirar os sinais dela... Falar, assim, não pode mais, acabou os sinais, de repente
ela ter que se virar só com a fala, ... Eu acho que, de repente, a gente tá sendo muito radical com ela.”
“... se ela não entende o que eu tô falando, ou eu sinalizo, se eu souber sinalizar aquilo, ou eu vou para algum outro recurso.”
“Eu acho que, pra uma realidade que a gente vive, é muito difícil você abandonar a língua oral.”
“Eu acho que é muito particular...”
“Na realidade que a gente vive, o motorista de ônibus não sabe a língua de sinais, o professor não sabe a língua de sinais. Quem sabe a língua de sinais? São pouquíssimas pessoas.”
Operadores Argumentativos
"Eu vou falando o tempo inteiro. Mas, de repente, se ela não entende o que eu tô falando, ou eu sinalizo, se eu souber aquilo, ou eu vou para
algum outro recurso.”
"... Não vou ficar assim, tá? Mas vou deixar a boca livre, aqui mesmo, pra fazer a leitura labial.”
"Eu conheço a língua, mas dizer que eu tenho fluência na língua, eu não tenho.”
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Ambiente Clínico

Expressões nominais referenciais (categorizadoras e recategorizadoras)

No ambiente clínico, assim como no ambiente familiar selecionei as expressões
nominais categorizadoras e recategorizadoras que, a meu ver, são mobilizadoras de pathos.
Na primeira entrevista encontramos as expressões categorizadoras Língua de Sinais,
Língua Oral, Taís e, na segunda entrevista a expressão nominal sociedade ouvinte.
As expressões nominais recategorizadoras que podemos encontrar relacionadas à Taís
são: a menina, criança nervosa, criança isolada; relacionada à Língua de Sinais: sinais,
apoio; relacionadas à Língua Oral: oral, fala; relacionadas à sociedade ouvinte:
pouquíssimas pessoas, o motorista de ônibus, a professora da escola.
Pode-se analisar a mobilização de pathos nessas expressões acontece quando as
fonoaudiólogas denominam os sujeitos Surdos (criança isolada, criança nervosa), a Língua
de Sinais (Sinais), a Língua oral (oral) e, principalmente quando denominam aqueles que
estão inseridos na sociedade, para elas considerada sociedade ouvinte.
Ao mencionar “sociedade ouvinte” a fonoaudióloga imediatamente nos faz pensar na
questão da sociedade ser majoritariamente ouvinte e, as minorias que estão inseridas nessa
sociedade, devem se adequar a ela. Para exemplificar como é essa sociedade, a fonoaudióloga
menciona os motoristas de ônibus, os professores nas escolas, entre outros profissionais que
são ouvintes. Segundo a fonoaudióloga, não temos como abandonar a língua oral, pois ela é
necessária para que possamos nos comunicar com tais pessoas.
A veiculação de pathos acontece através dessas denominações, categorizações e
recategorizações, pois elas refletem os julgamentos, dos juízos de valor dos sujeitos
entrevistados. É através do uso da expressão nominal categorizadora sociedade ouvinte que
podemos ver como a fonoaudióloga pensa sobre a posição do Surdo frente a essa sociedade, o
conflito entre as línguas (sinais e oral). O mesmo acontece com as outras expressões
selecionadas e categorizadas na tabela.

Advérbios/Locuções adverbiais de tempo

Os advérbios e locuções adverbiais de tempo, nas entrevistas do ambiente clínico
representaram o momento em que as ações ocorreram em comparação com o passado. Por
exemplo, podemos ver essa representação quando a fonoaudióloga diz que hoje ela faz
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bastante sinais e hoje é oralista. Na primeira sentença vemos que esse advérbio hoje
representa o momento em que Taís se encontra no seu aprendizado, ou seja, pode-se inferir
que antes ela não fazia tantos sinais, mas que hoje29 ela faz.
O mesmo acontece quando a fonoaudióloga diz que hoje é oralista, se referindo a sua
abordagem naquele momento em que foi entrevistada. Pode-se inferir que no momento ela
utilizava uma abordagem oralista, mas que não necessariamente ela utilizava a mesma
abordagem antes. Além disso, a língua de sinais pode ser considerada um recurso utilizado
pela fonoaudióloga para se comunicar com Taís.
Essas sentenças nos mostram a mudança de estado que ocorreu, indicando a mudança
de condição do sujeito. Nessa mudança, como vimos no ambiente familiar, há veiculação de
pathos.

Elementos argumentativos

Verbos modalizadores

Os verbos modalizadores no ambiente clínico, assim como no ambiente familiar
expressam possibilidade, desejo, necessidade e permissão (esse último não apareceu no
ambiente familiar).
Podemos encontrar o verbo modalizador de possibilidade quando a fonoaudióloga diz
“... a escola vai tá ensinando os sinais pra ela poder se comunicar...”. Nessa sentença
podemos perceber que a possibilidade de comunicação se dará a partir do aprendizado da
Língua de Sinais.
O verbo modalizador que expressa desejo e vontade é encontrado nas seguintes falas:
1) “A gente usa o sinal como se fosse a tradução daquilo que ela tá querendo falar.”; 2) “Eu
quero que ela me dê. Do jeito que ela estiver me passando está ótimo.”. Vemos que nessas
duas sentenças a fonoaudióloga da Taís expressa ou aquilo que Taís deseja (sentença 1) ou
aquilo que a própria fonoaudióloga deseja quanto ao aprendizado da criança (sentença 2).
O verbo modalizador de necessidade pode ser encontrado na seguinte fala da
fonoaudióloga: “... a gente vive numa sociedade ouvinte, onde as pessoas precisam se
comunicar.”. Nessa fala vemos que a fonoaudióloga expressa a necessidade do uso de uma

29

É importante lembrar que o hoje da sentença se refere ao momento em que o sujeito foi entrevistado, no tempo
em que ocorreu a entrevista.
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língua de possibilite a comunicação com pessoas ouvintes, posto que vivemos numa
sociedade considerada por ela ouvinte.
E por último, o verbo modalizador de permissão pode ser encontrado na fala da
fonoaudióloga quando ela diz “eu deixo ela ler os lábios” indicando a sua permissão dada à
Taís para que ela possa ler os lábios e compreender o que a fonoaudióloga está dizendo.
Todos esses verbos modalizadores são também verbos que veiculam pathos, pois
demonstram conflitos, necessidades, desejos e permissões dos sujeitos entrevistados perante o
uso da Língua, seja oral ou de Sinais.

Verbos de estado

O ambiente clínico, comparado com o ambiente familiar, e com o ambiente
educacional (a ser apresentado posteriormente), foi o que possuiu maior número de verbos de
estado nas entrevistas.
De uma maneira geral, os verbos de estado selecionados estão relacionados com o que
o sujeito ouvinte pensa sobre a Língua de Sinais, com as compreensões do Surdo sobre o que
lhe é ensinado, as capacidades do Surdo e dificuldades apresentadas pelos mesmos. Os verbos
que mais apareceram nas entrevistas foram os verbos: (não) achar, (não) conseguir, (não)
saber, (não) ter, (não) entender, ficar e continuar.
Pode-se perceber que, o uso desses verbos indica o estado em que o sujeito Surdo ou
do sujeito ouvinte se encontra. Por exemplo, o fato de o Surdo ter ou não uma língua, uma
escrita, de conseguir ou não se comunicar, de estar ficando nervoso (a), todos esses verbos nas
sentenças indicam o estado do sujeito perante o uso da Língua de Sinais, a interação com
sujeitos ouvintes, a comunicação.
O mesmo acontece quando os verbos estão relacionados com os sujeitos ouvintes
(fonoaudióloga e outras pessoas ouvintes). Nesses casos, os verbos indicaram o que esses
sujeitos pensam, acham, sabem sobre a Língua de Sinais, sobre qual língua é mais adequada
para a educação dos Surdos, etc.
Os verbos de estado que estão presentes nas entrevistas são responsáveis pela
mobilização do pathos, assim como ocorreu no ambiente familiar.
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Operadores Argumentativos

O operador argumentativo presente nessas entrevistas, assim como no ambiente
familiar, é a conjunção mas. Foram selecionadas apenas três sentenças com operadores
argumentativos.
Nessas sentenças é possível perceber a orientação argumentativa dada pelo
enunciador. Temos como exemplo a fala da fonoaudióloga que diz “eu conheço a língua, mas
dizer que eu tenho fluência na língua, eu não tenho”. Nessa sentença vemos que ela diz que
conhece a língua, mas isso não quer dizer que ela seja fluente, tenha completo domínio sobre
a Língua de Sinais. Ela nos mostra que conhece a Língua, mas não se compromete com o seu
saber, pois acredita não ser fluente, não ter domínio total sobre a Língua que sabe.
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Tabela 3 – Ambiente Educacional – Entrevista com a professora de Luís e com a professora da
Taís
Expressões nominais referenciais
Categorizadoras
As crianças
Gestos
Escola de ouvintes

Adv./ loc. Adv. de tempo
"No começo..."
“Nessa época....”
“Porque, no início, quando a mãe veio lá me pediu...”

Recategorizadoras
Sinais
Gestos nossos
Desse jeito
Muito difícil

Elementos Argumentativos
Verbos modalizadores
"Ele não queria fazer o gesto"
"Ele não queria mais entrar lá."
"Ele não queria mais fazer o gesto."
"Eu não sei porque ele não tem vontade, ou se ele se condicionou que a hora do banheiro é hora de lavar as mãos. (...)”
“Ela, pra poder se comunicar, ela tentava usar sinais, pra poder me passar, cê entendeu?...”
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“O que eu precisei fazer? Levantei, e não precisei falar nada...”
“... ela disse que não, que não gostaria, que ela já colocou numa escola de ouvintes para que a Taís não usasse sinais...”
Verbos de Estado
"Ele estava com problema no CEPRE...”
“Você faz, ele presta atenção e você vê que ele entende..."
“Ela não sabia associar ao que era..."
“Ela tentou, balbuciando, me passar, e eu não consegui entender."
“... ela tem um conhecimento, só que ela não sabe associar...”
“Quando ela não consegue se comunicar, ela desenha...?
Operadores Argumentativos
“Gestos ela não usa aqui, nem com as crianças."
“Ela tem um conhecimento, só que ela não sabe associar."
“Ela fala. Com dificuldade, mas ela fala.”
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Ambiente Educacional

Expressões nominais (categorizadoras e recategorizadoras)

As expressões nominais categorizadoras do ambiente educacional são referentes aos
alunos e à Língua de Sinais.
Os professores entrevistados utilizaram expressões categorizadoras: as crianças (se
referido às crianças ouvintes), gestos (menção ao uso de gestos – a professora não diz sinais,
mas sim gestos), e escola de ouvintes (se referindo ao fato de a escola ser majoritariamente
frequentada por ouvintes).
As expressões recategorizadoras referentes às expressões acima são: desse jeito
(menção ao uso de sinais), sinais (referindo-se aos gestos), gesto nosso (gestos utilizados
dentro da sala de aula por professores, alunos ouvintes e Surdos), muito difícil (referindo-se
aos gestos novamente).
Nessas expressões encontramos mobilização de pathos quando vemos como os
sujeitos entrevistados empregaram as expressões nominais, como estão se referindo à Língua
de Sinais, às crianças e até mesmo à escola. Por exemplo, ao dizer escola de ouvintes, a
professora nos faz pensar que essa escola é somente frequentada por ouvintes ou que a língua
que deve ser trabalhada é a língua oral, não a Língua de Sinais. Há uma mobilização de
pathos.
Assim como os pais, os professores entrevistados também sentem uma certa
dificuldade em lidar com a Língua de Sinais na sala de aula. Devido a essa dificuldades, eles
acabam criando gestos para se comunicarem com os alunos Surdos em questão (Luís e Taís).
Essa dificuldade em lidar com os sinais (ou com os gestos, assim denominados pelos
professores), é um indicador de mobilização de pathos, pois os professores expõem os seus
conflitos e as perturbações que ocorrem em sala entre o uso da Língua oral e a Língua de
Sinais.

Advérbios/Locuções adverbiais de tempo

Os advérbios e locuções adverbiais de tempo são utilizados nas falas das professoras
para indicar essa transição temporal que ocorreu nas suas vidas e na vida dos seus alunos
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Surdos. Ou seja, assim como no ambiente familiar, os advérbios e locuções adverbiais
indicam a mudança de estado dos sujeitos Surdos.
Para exemplificar isso temos as locuções adverbiais “no começo...”, “nessa época...”
e “no início...”. Podemos perceber que as professoras mencionam como eram as interações
entre elas e os alunos Surdos no início, provavelmente em comparação com o momento em
que estavam na época da entrevista. Essas locuções adverbiais indicam que houve uma
mudança no estado dos sujeitos Surdos, pois possivelmente eles mudaram com o passar dos
anos.

Elementos argumentativos

Verbos modalizadores

Os verbos modalizadores aqui selecionados são os mesmos tipos de verbos que foram
encontrados nos outros ambientes.
Esses verbos, assim como no ambiente clínico e familiar, evidenciam os desejos e
vontades dos alunos Surdos e dos pais e os recursos possíveis que os Surdos encontram para
se comunicaram no ambiente educacional.
Para exemplificar o uso desses verbos temos a fala da professora de Luís que diz que
“ele não queria nem saber do gesto”. Nessa fala percebe-se que Luís se recusava ao uso dos
gestos em sala de aula e isso, de uma certa maneira, dificultou a interação da professora com
ele e dele com os outros colegas ouvintes. Outro exemplo que temos é a fala da professora
sobre a mãe de Taís: “Ela disse que não, que não gostaria, que ela já colocou numa escola de
ouvintes para que a Taís não usasse sinais...”. Nessa fala vemos nitidamente a postura da
mãe frente ao uso da Língua de Sinais, a sua forma de pensar e o seu desejo para que sua filha
pudesse se comunicar através da Língua oral.
Os verbos que expressam possibilidades estão presentes na fala da professora da Taís
quando ela diz: “ela, pra poder se comunicar, debaixo na cadeira, ela tentava usar sinais pra
poder me passar, cê entendeu?...”. Nessa sentença observamos que Taís, para conseguir se
comunicar, utilizava sinais debaixo da cadeira, como um recurso para sua comunicação. Era
uma possibilidade encontrada por ela para ela se comunicar.
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O uso desses verbos modalizadores nos indicam os conflitos e dificuldades
encontradas pelos professores e pelos Surdos com relação à comunicação e qual língua
utilizar. Mais uma vez há veiculação de pathos no ambiente educacional.

Verbos de estado

Assim como foi apresentado nos ambientes anteriores, os verbos de estado estão
relacionados com a compreensão do sujeito Surdo sobre as atividades propostas em sala de
aula (“ela não sabia associar ao que era...”, “... ela tem um conhecimento, só que ela não
sabe associar...”, “você faz, ele presta atenção e você vê o que ele entende...”), com o estado
em que o Surdo se encontrava no momento da entrevista (“ele estava com problema no
CEPRE30”) e com a com a compreensão dos professores sobre o que o Surdo queria dizer
(“ela tentou balbuciando, me passar, e eu não consegui entender”).
A partir desses verbos podemos perceber como os alunos Surdos estavam lidando com
o ensino e aprendizagem dentro da sala de aula e como os professores conseguia compreender
o que seus alunos Surdos estavam dizendo. Nesses conflitos, nessas dificuldades de
compreensão vemos a característica mobilização de pathos.

Operadores Argumentativos

Os operadores argumentativos selecionados foram as conjunções mas, nem, só. Nesse
ambiente foi encontrada uma maior diversidade de operadores argumentativos, se comparado
com os outros ambientes analisados anteriormente.
Da mesma forma como no ambiente familiar e clínico, a conjunção adversativa mas
apresentou o mesmo papel que nos outros exemplos já citados, mostrando as contrariedades,
as oposições entre os enunciados.
O operador argumentativo nem introduz um novo argumento que é somado ao
argumento anterior e tem em vista a mesma conclusão. Pode-se afirmar isso quando
analisamos a fala da professora de Taís que diz que “gestos ela não usa aqui, nem com as
crianças”.
O operador argumentativo só funcionou na fala da professora da Taís “ela tem um
conhecimento, só que ela não sabe associar”, da mesma maneira que o operador mas. Esse
30
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operador argumentativo contrapõe o enunciado anterior. Vê-se que Taís apesar de ter um
conhecimento, não sabe associar as coisas que aprende.
Esses operadores argumentativos, assim como nos outros ambientes, orientam uma
determinada interpretação que é desejada pelo enunciador. A partir das falas dessas
professoras com esses operadores percebemos que estas possuem dificuldades quanto à
educação de alunos Surdos, mobilizando novamente pathos.
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Resultados e Discussão
Fazendo uma análise quantitativa acerca dos dados apresentados nas tabelas
apresentamos os seguintes resultados:

Ambiente Familiar
Ambiente familiar
Expressões nominais referenciais
(categorizadoras e recategorizadoras)
Advérbios/loc. Adverbiais de tempo
Verbos modalizadores
Verbos de estado
Operadores argumentativos
Total

Quantidade
20
7
17
7
5
56

Ambiente Clínico
Ambiente clínico
Expressões nominais categorizadoras
Advérbios/loc. Adverbiais de tempo
Verbos modalizadores
Verbos de estado
Operadores argumentativos
Total

Quantidade
15
2
5
20
3
45

Ambiente educacional
Ambiente educacional
Expressões nominais categorizadoras
Advérbios/loc. Adverbiais de tempo
Verbos modalizadores
Verbos de estado
Operadores argumentativos
Total

Quantidade
7
3
8
6
3
27

A partir desses resultados pode-se inferir que o ambiente familiar, nesse trabalho, foi
o que apresentou mais expressões e, consequentemente, maior mobilização de pathos. Isso
não quer dizer que nos outros ambientes não há uma mobilização de pathos, mas sim que,
com base nos dados que utilizei nesse trabalho, o ambiente familiar foi o que apresentou uma
maior veiculação.
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Além disso, é muito importante ressaltar que, determinadas expressões apareceram
somente no ambiente familiar e não foram mencionadas nos outros ambientes. Por exemplo:
tragédia e deficiência (referindo-se a Surdez), normal, anormal, diferente (referindo-se ao
Surdo) e sinalzinho, um monte de sinais (referindo-se a Língua de Sinais). Essas expressões
mobilizam um pathos que é próprio do ambiente familiar, de como os familiares enxergam a
condição do Surdo, a Língua e a própria Surdez. O ambiente familiar, diferente dos outros
ambientes, é um espaço por excelência de mobilização de pathos.
A partir desses resultados também é possível afirmar que, o ambiente familiar é o
ambiente onde a criança tem as suas primeiras interações sociais, onde começa a se constituir
como sujeito e onde adquire a língua e onde a criança tem suas primeiras experiências de
subjetividade. É a família, essa instituição social, que provém isso à criança.
De uma maneira geral, é através dos pais que a criança adquire a língua.
Como diz Viana (2000):
“No processo de aquisição da linguagem, a família, particularmente os pais, por
serem as pessoas que convivem mais diretamente com a criança, exercem papel
decisivo nas preferências e escolhas por formas gramaticais, em situações
recorrentes, as quais orientam “a forma como as informações são linguisticamente
acondicionadas e como os atos de fala são realizados dentro e além de situações
socialmente reconhecidas”.” (Ochs e Schieffelin, 1997, p. 70 apud Viana, 2000, p.
35).

Assim, é provável que o ambiente em que ocorreram maiores conflitos,
transformações, mobilização de pathos de uma maneira geral seja o ambiente familiar. O
sujeito nesse ambiente realiza a maior parte de suas interações e começa a se identificar como
sujeito do mundo e de linguagem em tal ambiente.
Já sobre o ambiente clínico, este foi o ambiente que apresentou, em segundo lugar,
maior mobilização de pathos (nessa pesquisa).
A clínica e os estudos científicos, a partir do século XIX, adquiriram uma grande
importância e um espaço significativo na sociedade. A razão (logos) acabou sendo mais
valorizada que a emoção (pathos) e as questões relacionadas ao que é normal, ao anormal, ao
patológico foram adquirindo certa importância nos estudos científicos e na própria sociedade.
Assim como foi dito no início desse trabalho, Canguilhem (1966) aponta como a questão do
que é normal é muito valorizada quando é posto em cheque a questão do patológico. Muitos
ainda acreditam que aquilo que está fora dos padrões ditos “normais” é considerado uma
excrescência, algo a ser erradicado, patológico. O patológico é então considerado algo fora do
normal.
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Porém, como vimos na obra de Canguilhem (1966), o patológico faz parte do normal,
assim como a doença faz parte da saúde.
A tradição da clínica está presente nos dias de hoje e nos discursos de muitos
profissionais da saúde e dos próprios indivíduos. Não é a toa que muitas famílias, ao ter uma
criança Surda, procuram os médicos, fonoaudiólogos para “curar” a Surdez do seu (sua) filho
(a).
Sendo assim, nessa pesquisa o ambiente clínico não apresentou tanta mobilização de
pathos quanto o ambiente familiar, mas sabemos que ocorre mobilização de pathos quando os
familiares buscam o diagnóstico e a cura para a Surdez, quando os terapeutas e outros
profissionais da saúde encontram dificuldades em oralizar uma criança Surda e quando esses
profissionais incentivam a “normalização” do Surdo e o classificam como deficientes.
Sobre o ambiente escolar, este, nessa pesquisa, foi o que menos apresentou
mobilização de pathos.
Isso pode ter acontecido devido ao fato de que a escola, provavelmente, ainda não
enxerga o Surdo como um sujeito que requer atenções especiais e uma Educação apropriada.
Os professores, diretores e outros profissionais do ambiente escolar não enxergam que a
Língua dos Surdos é a Língua de Sinais e que não adianta incluí-los sem estarem atentos a
essas questões. Os professores entrevistados relataram suas dificuldades com relação ao
aprendizado deles mesmos sobre a Língua de Sinais, mas não relataram muito sobre as
questões da inclusão e como ocorre o ensino-aprendizagem desses alunos. Relataram alguns
recursos que utilizam para ensinar os alunos Surdos, mas não as consequências disso na
Educação dos mesmos. Sem falar que não relataram as dificuldades pessoais deles mesmos
sobre como educar uma criança Surda, sobre o preparo que precisam ter para essa empreitada.
Provavelmente, é devido a essas questões que o ambiente escolar foi o que apresentou
menos mobilização de pathos, pelo fato de que a escola, por ser uma instituição normativa,
uma instituição em que busca também “normalizar” os sujeitos, ainda não lida e não busca
“sentir” essas dificuldades e não procura lidar com essas questões, com esses conflitos. A
escola ainda busca transformar os alunos, sejam eles ouvintes ou Surdos, e entregar para a
sociedade indivíduos que ela deseja receber, ou seja, indivíduos que estão dentro dos “padrões
de aceitabilidade” (sem dificuldades, sem “problemas”). Para que isso aconteça, os alunos,
considerados fora dos “padrões” (alunos com deficiências intelectuais, físicas, Surdos), são
incluídos nas escolas para que, desde já, comecem a se transformar nos moldes da sociedade
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em que deverão ser incluídos. Com os alunos Surdos acontece a mesma coisa e isso é visível
nas entrevistas das professoras.
Sabemos que, nos dias de hoje, o ambiente educacional vive sérios conflitos com
relação à Educação dos Surdos, temos constantes lutas e movimentos sociais dos próprios
Surdos e profissionais da Educação que lutam para uma Educação melhor, por escolas
bilíngues, pela igualdade. Pode-se perceber que, a mobilização de pathos ocorre mais
visivelmente dentro desse espaço, desse espaço de lutas, de conflitos, de debates, porém é um
espaço fora da sala de aula. Assim, tal mobilização é menor dentro do ambiente escolar.
Apesar desses movimentos e lutas estarem relacionados com a Educação, essas discussões
não são trazidas, na maioria das vezes, para dentro das escolas. Por isso, não foi possível
detectar esse tipo de mobilização de pathos no ambiente escolar aqui analisado.
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Conclusões
Neste trabalho foi observado como o termo pathos é um termo polissêmico, os
diversos sentidos mobilizados ao longo dos anos, desde a Antiguidade até os dias de hoje.
Pode-se perceber que alguns desses sentidos foram sendo cristalizados, outros ressignificados,
outros esquecidos.
Além do panorama teórico sobre o pathos e sua polissemia, foi feita neste trabalho
uma análise da presença do pathos nos depoimentos e entrevistas colhidas nos ambientes
familiar, clínico e educacional. Procurou-se observar como ocorre a mobilização de pathos
nos discursos, nos fragmentos enunciativos de pais, fonoaudiólogos e professores (sujeitos
entrevistados) que se manifestavam com relação à Surdez: o que pensam sobre vários
aspectos relativos à Surdez, os conflitos enfrentados no trabalho, no aprendizado formal e no
convívio familiar.
Procurei destacar a mobilização do pathos não somente nas enunciações, mas nos
ambientes como um todo, posto que estes contextos sejam os que o Surdo tem maior
experiência de convívio, onde interage mais.
A partir das análises feitas sobre os elementos linguísticos organizados nas tabelas,
pôde-se observar que o ambiente familiar foi o que mais apresentou mobilização de pathos,
com base nessas entrevistas. Isso pode ser afirmado devido ao fato do ambiente familiar ter
apresentado maior número de elementos classificados na tabela. O ambiente escolar foi, por
seu turno, o que apresentou menor mobilização de pathos, provavelmente, pelo fato de que, as
questões relacionadas com a Educação de Surdos serem menos mobilizadoras de pathos
dentro do ambiente escolar. Ainda nesse ambiente, destaco que a mobilização de pathos
ocorre nos movimentos sociais de Surdos, na luta pela aceitação da Língua de Sinais como a
Língua dos Surdos, na luta pela criação de escolas bilíngues, etc.
O campo da Surdez é um campo em que ocorre grande mobilização de pathos, seja por
ouvintes seja por Surdos. Este pathos está relacionado com o sofrimento associado à recepção
social e familiar da Surdez e da forma de comunicação do Surdo, com a patologização da
Surdez, com os debates e defesas da Língua de Sinais, na defesa de métodos pedagógicos
distintos (oralistas e bilíngues).
O pathos da Surdez está presente em todas as questões nas quais tanto o Surdo quanto
o ouvinte estão envolvidos e pode ser mobilizado em todos os ambientes focalizados, em
qualquer discurso, qualquer debate, sobretudo, na linguagem.
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Em suma, o pathos no campo dos estudos linguísticos, mais especificamente no campo
da Surdez é mobilizado na linguagem, como pôde ser observado no levantamento das
expressões referenciais, dos verbos modalizadores, enfim, em diversos elementos que
veiculam algum pressuposto, categorização e ponto de vista, juízos de valor, mudanças de
estado, transformações, mobilizadores do pathos de alguma forma expressos na linguagem.
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ANEXO
Os sujeitos Surdos das entrevistas - breves informações
Vinícius

Nasceu no dia 20/06/1993 e na época da entrevista estava com sete anos de idade. A
mãe percebeu a Surdez do filho quando ele tinha três meses de idade.
Vinícius começou a usar prótese auditiva aos seis meses de idade nos dois ouvidos e
fez fonoterapia.
Seus pais sempre consideraram a compreensão muito importante na interação com a
criança, por isso sempre usavam gestos quando Vinícius não entendia o que os pais diziam
oralmente. O uso de gestos foi diminuindo conforme ele foi adquirindo a fala.
Vinícius fez cirurgia de implante coclear aos quatro anos e nove meses (02/02/98) e
passou a interagir bem com outras crianças. Além disso, seu desempenho escolar melhorou
também.
“Não tinha dificuldades com o conteúdo escolar, embora durante a primeira série
tivesse professora particular” (Santana, 2003. p. 23).

Fernando

Nasceu em 29/03/96 e sua avó percebeu que ele não ouvia quando Fernando tinha três
meses de idade. Foi diagnosticada Surdez bilateral profunda e começou a usar prótese
auditiva com um ano de idade. Porém, a prótese só o auxiliava a ouvir ruídos.
Fez terapia com fonoaudióloga e implante coclear. Além disso, Fernando frequentou o
CEPRE31, porém sua mãe nunca se sentiu bem com o uso de sinais. Lamentava-se que seu
filho só iria se comunicar com Surdos se usasse a Língua de Sinais.
A mãe buscou o CPA32 para fazer o implante coclear em Fernando. A mãe resolveu
parar de usar sinais devido à cirurgia, pois acredita que o Surdo deva falar e não se comunicar
por sinais. Fernando também parou de usar sinais também.

32

Centro de Pesquisas Audiológicas (CPA-HRAC/USP)

62

Mesmo após o implante, o vocabulário de Fernando ainda se mostrava restrito e a
coordenadora se mostrava preocupada com a aprendizagem de Fernando na escola. Fernando,
até a época da entrevista, estudava em escola regular.

Taís

Nasceu em 23/01/94 e na época da pesquisa de Santana (2003) Taís estava com oito
anos e um mês.
Taís teve icterícia quando nasceu que evoluiu de fisiológica para patológica. A mãe
queixou-se de que ninguém a alertou de que a icterícia poderia causar Surdez.
Quando Taís tinha um ano de idade que começaram a notar que ela não ouvia. Os pais
começaram a ficar desconfiados, mas não falavam um para o outro sobre o medo da filha ser
surda.
Desde os dois anos de idade, Taís recebe atendimento fonoaudiológico. Estudou em
escola regular e especial. Sua mãe optou pela DERDIC33, porém depois mostrou-se
decepcionada com a metodologia da escola.
Taís fez em 2001 a cirurgia de implante coclear e sua mãe sentia-se culpada por não
ter feito o implante antes. A mãe disse sentir-se culpada por ter deixado a filha no “mundo do
silêncio” durante tanto tempo. A mãe se entusiasmou muito com o implante coclear, pois Taís
começou a ouvir sons que antes não ouvia. A mãe resolveu colocar a filha numa escola
ouvinte.
A mãe de Taís acredita que quem fez a cirurgia de implante coclear deve falar, por
isso pedia para que ninguém usasse Língua de Sinais com Taís, inclusive para a professora.
Taís, que antes conseguia compreender o que lhe era dito por que usava os sinais, com a
mudança de abordagem ela sentiu mais dificuldades, pois não lhe era permitido o uso de
sinais, somente a fala. Sendo assim, ela se comunicava menos e tem muita dificuldade de
entender somente pela leitura labial ou pelo contexto.
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Luís

Nasceu no dia 28/12/96. No início da pesquisa Luís tinha quatro anos e cinco meses.
Tem na família um primo Surdo em segundo grau, porém não convive com o primo.
Luís não usava prótese auditiva e o que ouvia eram apenas ruídos ou batidas.
Comunicava-se com a mãe através de alguns sinais e pela fala, mas os sinais somente com a
família e juntamente com a fala. Ele usava apenas a Língua de Sinais quando queria, segundo
a mãe, pois muitas vezes ele gritava para chamar a atenção. Quando não conseguia ser
compreendido, Luís ficava nervoso e chorava.
A mãe dizia ter dificuldades com a Língua de Sinais, dificuldade em aprender. Fazia
aulas de Língua de Sinais no CEPRE, porém não era o suficiente. Desejava que Luís
aprendesse a falar, devido ao fato de que ela não sabia sinais.
Segundo a professora de Luís, ele tem pouca atenção e falta muito à escola. A
professora também se interessava em aprender os sinais, mas Luís não fazia uso de sinais na
sala e os seus colegas de turma ouvintes sabiam muitos sinais. Foram introduzidos os sinais
nas brincadeiras com outras crianças para que o Luís sentisse interesse pela língua
Luís imitava os colegas de sala e teve muitos progressos, segundo a professora. Além
disso, começou a se tornar uma criança menos isolada, pois interagia mais com as outras
crianças.
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