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Resumo:

O presente artigo tem como objetivo apresentar as práticas educacionais desenvolvidas para alunos surdos,
perpassando por acontecimentos mundiais e nacionais com o intuito de melhor entender o momento atual da
educação de surdos em Sergipe. Serão apresentadas as três tendências pedagógicas predominantes na
educação de surdos: o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. Foram feitas quatro entrevistas, para
melhor obtenção de informações. O trabalho aqui apresentado fundamenta-se em Goldfeld (2002), Soares
(2005), Mazzotta (2005) e Moura (2000); no que concerne à educação de surdos em Sergipe, baseia-se em
Souza (2000) e Souza (2010). Essa reflexão sobre as metodologias desenvolvidas para surdos ao longo do
tempo se faz necessário para melhor compreensão da realidade educacional dos surdos sergipanos.
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Abstract:

This article aims to present educational practices developed for different deaf students, passing by world and
national events with the objective to better understand the current situation of education about the deaf in
our state Sergipe. The three predominant pedagogical trends in deaf education will be presented in this
article: the oralism, total communication and bilingualism. Four interviews were conducted to obtain better
information about deaf education. The work presented here is based on the writers Goldfeld (2002), Soares
(2005), Mazzotta (2005) and Moura (2000); with respect to the deaf Sergipe education this article is based on
the writer Souza (2000) and Souza (2010). This reflection on the methodologies developed for the deaf over
time is needed to better understand the educational reality of Sergipe deaf.
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Introdução

Desde a Antiguidade e por quase toda a Idade Média, os surdos eram vistos como pessoas que não podiam
ser educadas. No início do século XVI, começou-se a admitir a educação para surdos através de metodologia
que permitisse desenvolver pensamento através do ensino da fala e da compreensão da língua falada.
Entretanto, esse ensino era restrito aos filhos de nobres, por isso, pouquíssimos surdos tinham acesso a ele.
Além disso, segundo Soares (2005), desde o início da Idade Moderna, os surdos eram alvos da medicina e da
religião.

Diferentes metodologias de ensino para surdos foram criadas por médicos, religiosos e preceptores. Alguns
utilizavam a escrita e métodos orais, outros usavam também sinais e datilologia. Assim, pode-se verificar que
ao longo da história da educação de surdos três tendências pedagógicas ganharam destaque: o oralismo, a
comunicação total e o bilinguismo.

Essas tendências pedagógicas influenciaram na educação de surdos não só em Sergipe, mas em todo Brasil.
No estado sergipano, algumas instituições se destacaram no desenvolvimento de suas práticas educacionais
para surdos, como a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Sergipe-APADA, o
IPAESE-Instituto Pedagógico de Apoio à Educação de Surdos de Sergipe, dentre outras. Além disso, o
surgimento do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com
Surdez-CAS e de associações de surdos trazem fortes marcas no desenvolvimento educacional dos surdos.

Assim, torna-se relevante realizar uma reflexão ressaltando as práticas educacionais desenvolvidas para
alunos surdos, enfatizando o trabalho de algumas instituições e de que maneira algumas contribuíram e
outras continuam colaborando para a educação dos surdos sergipanos. Desta maneira, para uma melhor
compreensão do assunto este artigo organiza-se em duas seções. A primeira evidencia as três tendências
pedagógicas, refletindo sobre suas práticas. A segunda parte se volta para as instituições de ensino,
destacando as atividades desenvolvidas por elas.

Filosofias educacionais para surdos: algumas considerações

Aqui destacaremos a visão de alguns autores sobre as filosofias educacionais para surdos. A primeira delas é
a filosofia oralista. Essa tendência educacional oralista ou oralismo objetiva a integração da pessoa surda na
comunidade ouvinte, proporcionando o desenvolvimento da língua oral e proibindo os surdos de utilizar
qualquer tipo de comunicação através dos sinais. A criança é trabalhada e treinada para oralizar, pois os
defensores dessa filosofia percebem a surdez como uma deficiência que precisa ser minimizada pela
estimulação da audição.

A oralização deixou marcas profundas na vida de muitos surdos, pois a proibição do uso de sinais e a
imposição aos treinamentos para recuperação da audição se traduzem em sentimentos de trauma,
discriminação e frustação.

Esse método oralista também foi praticado no Brasil. Aqui, a educação de surdos iniciou-se em 1855, com a
chegada do professor surdo francês Ernest Huet. Com o apoio de Dom Pedro II, Huet, em 1857, fundou, no
Rio de Janeiro, a primeira escola para surdos no Brasil, o Instituto Nacional de Educação de Surdos
(INES).[iv] Sobre esse instituto, Mazzotta (2005) afirma: “Desde seu início a referida escola caracterizou-se
como estabelecimento educacional voltado para a “educação literária e o ensino profissionalizante” de
meninos “surdos-mudos”, com idade entre 7 a 14 anos.” (MAZZOTTA, 2005, p. 29).

Com o passar do tempo, há um grande descontentamento com a filosofia oralista e estudos realizados sobre
língua de sinais, que surgiram na década de 1960, deram origem a novas propostas pedagógico-educacionais
em relação à educação da pessoa surda. Esses estudos em relação à estrutura e gramática das línguas de
sinais foram iniciados pelo americano Willian Stokoe, que constatou que ela tinha característica linguística
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semelhante às línguas orais. Em 1970, ele publica o artigo “Sign Language Structure: an outline of the visual
communication system of the american deaf”, demonstrando que a ASL-Língua Americana de Sinais é uma
língua que apresenta as mesmas características das línguas orais.

Baseado nessa publicação, várias pesquisas em línguas de sinais foram surgindo. Passou a ser adotada, a
partir da década de 1970, a filosofia educacional denominada de comunicação total. Sobre essa tendência
pedagógica, Goldfeld (2002) frisa:

A filosofia da comunicação total tem como principal preocupação os processos
comunicativos entre surdos e surdos e entre surdos e ouvintes. Esta filosofia também
se preocupa com a aprendizagem da língua oral pela criança surda, mas acredita que
os aspectos cognitivos, emocionais e sociais não devem ser deixados de lado em prol
do aprendizado exclusivo da língua oral. Por esse motivo, essa filosofia defende a
utilização de recursos espaço-viso-manuais como facilitadores da comunicação.
(GOLDFELD, 2002, p. 38).

Essa tendência admite a utilização de vários métodos que possibilitem a comunicação, como gestos, alfabeto
digital, leitura labial, entre outros. Permitindo o uso das línguas de sinais, antes proibido pelo oralismo, esse
método possibilitou aos surdos aprender a língua de sinais. Entretanto, esta ainda não era reconhecida como
língua natural dos surdos, era apenas um instrumento para se ensinar a língua oral.

Paralelamente ao desenvolvimento das propostas de comunicação total, foram surgindo pesquisas sobre
línguas de sinais e, consequentemente, estudos sobre uma metodologia voltada para educação bilíngue.
Sobre essa prática, Goldfeld faz à seguinte afirmação: “O bilinguismo tem como pressuposto básico que o
surdo deve ser bilíngue, ou seja, deve adquirir como língua materna a língua de sinais, que é considerada a
língua natural dos surdos e, como segunda língua, a língua oficial de seu país”. (GOLDFELD, 2002, p. 42).

Dessa forma, os adeptos dessa filosofia acreditam que o surdo pode assumir sua surdez sem almejar a uma
vida semelhante à dos ouvintes. Por isso, a educação bilíngue contrapõe-se ao oralismo, pois trabalha com
uma pedagogia visual e entende que a criança surda deve adquirir, como primeira língua, a língua de sinais e
não a língua oral. E contrapõe-se à comunicação total porque compreende que tanto a língua oral como a
língua de sinais têm características próprias e é incompatível articulá-las simultaneamente, visto que os
surdos precisam adquirir a língua de sinais como primeira língua e aprender a língua oral com metodologia de
ensino de segunda língua.

Em relação às abordagens educacionais, desenvolvidas aqui no Brasil, pode-se afirmar que, após grande
período de aplicação do oralismo, no final da década de 1970, inicia-se a comunicação total com a chegada da
educadora de surdos Ivete Vasconcelos, da Universidade Gallaudet (EUA). Na década seguinte, deu início à
filosofia bilíngue no Brasil.

A aplicação dessa metodologia ainda é recente e, em muitos países, como no Brasil, as experiências ainda são
poucas. Os profissionais não são unânimes quanto a sua aplicação. Por isso, existem diferentes formas de
aplicação em escolas e clínicas especializadas.

A maior conquista dos surdos, no Brasil, foi a aprovação da lei de LIBRAS nº. 10.436, de 24 de abril de 2002,
regulamentada pelo decreto nº. 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Com essas publicações a LIBRAS foi
reconhecida oficialmente como língua. No primeiro artigo da lei lê-se: “É reconhecida como meio legal de
comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela
associados.” (BRASIL, 2002, art. 1).

O referido decreto aponta que a educação de surdos no Brasil deve ser bilíngue, garantindo o acesso à
educação por meio da língua de sinais e o ensino de LP escrita como segunda língua. Além disso, no seu
terceiro artigo pode-se ler sobre a inclusão da LIBRAS como disciplina curricular obrigatória nos cursos de
licenciatura e nos cursos de Fonoaudiologia, e optativa nos demais cursos de educação superior e na
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educação profissional. Entretanto, na prática, são poucos profissionais que têm tentado desenvolver um
trabalho pautado na filosofia bilíngue devido às dificuldades que encontram. Dentre elas, pode-se destacar:
deliberações que não assegurem que tal ensino seja ministrado em turma distinta da de ouvinte, a ausência
de materiais adequados e de discussões que determinem uma metodologia adequada ao ensino de segunda
língua, entre outras.

Outro documento relevante foi sancionado em 1º de setembro de 2010, a Lei nº. 12.319, que regulamentou a
profissão de intérprete de LIBRAS. Tal lei foi fundamental para garantir um direito da comunidade surda.

A partir do exposto, constata-se que a história de educação dos surdos está apoiada em fortes ideologias, ora
se aplicando uma ou outra forma de trabalho decidida por ouvintes. O que se percebeu é que essa história em
nenhum momento teve marcas deixadas por decisões oriundas das comunidades surdas, visto que suas vozes
foram abafadas durante séculos. O Brasil tem tentado colaborar para mudanças das estruturas educacionais e
sociais do surdo, mas o caminho é longo e a luta contra posturas cristalizadas discriminativas está apenas no
começo.

Da mesma forma que aconteceu em outros estados do Brasil, também em Sergipe, a educação das pessoas
surdas, durante muito tempo, foi marcada pelo descaso e a marginalização. Sobre isso, se discutirá na
próxima seção.

Um sobrevoo por Sergipe

Em Sergipe, como em outros estados, durante tempos, pensava-se que as pessoas surdas eram idiotas,
imbecis e incapazes. As famílias não expunham os surdos na sociedade, com o intuito de preservar a imagem
de família sadia e “perfeita.” Ainda hoje, há pessoas que pensam assim pelo fato de associarem a surdez à
deficiência mental.

Conforme Souza (2010), apesar de haver, em 1870, ampla divulgação dos trabalhos do Imperial Instituto dos
Surdos-Mudos em Sergipe, a educação de surdos, neste estado, foi ignorada pelos governantes durante
muitos anos. Somente na década de 1960 começou a se desenvolver, institucionalmente, uma prática
educacional voltada para surdos.

Souza (2010) ainda assegura que, até a primeira metade do século XX, em Aracaju, era somente na instância
jurídica, através dos processos de curatela e interdição, que os surdos mereciam atenção. Isso acontecia
apenas com surdos que herdavam riquezas, visto que nesses processos judiciários eram considerados
incapazes de administrar seus bens:

Em todos os processos de interdição e curatela pesquisados, com fundamentos em
diagnósticos médicos, reiteradamente era o surdo qualificado como “ente isolado da
sociedade”, “pessoa que não contribui para o desenvolvimento da civilização,”
“alienado social”, “peco de desenvolvimento”, “definhado”, “isolado da vida”,
“privado de condições orgânicas necessárias à instrução e à educação etc.” (SOUZA,
2010, p. 35).

Como se pode averiguar, nessa época, aos surdos não era dado o direito à educação. Isso não aconteceu
apenas com tais pessoas, todos aqueles considerados deficientes eram privados desse direito. Souza (2010)
ainda afirma que, em Sergipe, documentos legais sobre pessoas com deficiência começam a surgir apenas na
década de 1970.

Até a década de 1960, em Sergipe, não há nenhuma instituição que se voltasse para educação dos
deficientes. A criação de tais instituições foi proposta, em 1920, pelo senador de Sergipe, Antônio Manuel
Carvalho Neto, que apresentou o projeto nº. 480/1921, intitulado “A educação dos anormais”, expondo a

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/metodologias_educacionais_para_surdos_um_olhar_sobre_sergipe_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



necessidade de criação de escolas e classes especiais para educação dos deficientes. Embora esse projeto
pioneiro tenha provocado uma repercussão estadual e nacional, por apresentar uma proposta consistente
para o momento, ele não foi concretizado por conta da conjuntura política existente na época. (Cf. SOUZA,
2000).

Em um momento de alta taxa de analfabetismo, sendo a educação privilégio de poucos, a educação dos
“anormais” tornava-se esquecida. Além disso, o preconceito vigente na sociedade era forte, e a falta de
conhecimento científico sobre deficiência levava as pessoas a se afastarem dos deficientes ou agir com
piedade. Muitos não aceitavam que alunos com algum tipo de comprometimento se matriculassem junto aos
demais. Souza afirma que “algumas escolas traziam essa questão dita claramente em seus regulamentos, os
quais podem ser encontrados com frequência nos documentos existentes referentes às décadas de 30 a 60”.
(SOUZA, 2000, p. 72).

E foi na década de 1960 que surgiu a primeira escola sergipana voltada para o deficiente. Trata-se do Centro
de Reabilitação Ninota Garcia[v]. Essa instituição foi fundada em 1962, passando a atender alunos surdos,
cegos e deficientes mentais. Inicialmente, a metodologia de ensino para surdos nessa instituição era pautada
no método oral. Os educandos surdos eram proibidos de se comunicarem através dos sinais, eles eram
treinados para o desenvolvimento da língua oral. Além disso, o centro também oferecia o ensino
profissionalizante. De acordo com Souza (2000), a instituição foi desativada após dezoito anos de atuação,
por disputas políticas internas.

Em 1970, foi criada a Escola de 1º grau 11 de Agosto, tornando-se a primeira da rede estadual a implantar
classes especiais para surdos. Sua inauguração se deu no ano de 1975. Na educação desses alunos também
era priorizado o método oral, com aulas de leitura labial e exercícios fonoarticulatórios. Os fonoaudiólogos que
trabalhavam na instituição supervalorizavam a fala, por isso, as crianças eram imobilizadas durante as aulas
para não utilizarem nenhuma comunicação por sinais. Atualmente, os professores dessa instituição têm
cursos de LIBRAS, há intérpretes e o AEE - Atendimento Educacional Especializado para pessoas surdas
oferecido em sala de recursos.

Nas duas instituições a prática inicial foi a de forçar o surdo a ouvir e a falar, proibindo-os de se comunicarem
através da sinalização. Verifica-se que a filosofia oralista foi muito forte no Estado, tornando-se uma força
opressiva de uma maioria sobre uma minoria. Soares (2010) afirma que em 1970 a LIBRAS foi introduzida no
Centro de Reabilitação Ninota Garcia através de uma professora surda de arte, Maria Aparecida, ex-aluna do
INES.

No ano de 1988, a Secretaria de Educação do Estado implantou, oficialmente, como prática de ensino para os
surdos, a metodologia da comunicação total, mas ainda havia os defensores do oralismo. Os primeiros cursos
de LIBRAS no estado de Sergipe foram iniciados por volta de 1992. (SOUZA, 2010, p. 26).

Na década de 1990, surgiu a APADA-Associação de Pais e Amigos dos Deficientes auditivos de Sergipe[vi].
Essa instituição iniciou as suas atividades em setembro de 1991, em decorrência da necessidade apresentada
por algumas mães e pessoas que buscavam meios para a inclusão dos surdos na sociedade. A APADA tem
como objetivo apoiar a família e preparar o aluno surdo para ser inserido na sociedade e no mercado de
trabalho.[vii] Atende, no momento, em torno de 105 alunos surdos, oferecendo o reforço escolar até o nono
ano do ensino fundamental e aulas de LIBRAS semanalmente. Além disso, proporciona terapia com
fonoaudiólogo, cursos profissionalizantes, informática e esportes (capoeira e futebol). Sua preocupação
também se volta para a família, oferecendo aos pais aulas de LIBRAS, curso de corte e costura, de pintura,
dentre outros. As aulas de LIBRAS são ministradas por uma instrutora surda licenciada em Pedagogia e com
pós-graduação em LIBRAS, nível Lato Sensu,

De acordo com Souza (2000), houve também na década de 1990 o surgimento da Associação de Surdos de
Sergipe – ASSE, com sede em Aracaju. Em julho de 2009, surgiu no município de Itabaiana outra associação
de surdos[viii], tendo como objetivo fortalecer a comunidade surda a partir do convívio entre seus pares,
aprendizagem e conhecimento dos seus direitos. Seus encontros aconteciam semanalmente e, no momento, a
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associação encontra-se sem funcionamento.

Entre as instituições de ensino para surdos, deve-se destacar também o Instituto Pedagógico de Apoio à
Educação de Surdos de Sergipe– IPAESE[ix], criado em 21 de dezembro de 2000. A ideia da fundação surgiu
de um grupo de pais de surdos que se reuniam para discutir a questão do aproveitamento dos seus filhos nas
escolas em que estudavam. Inicialmente tentaram criar classe especial em algumas escolas, mas não
obtiveram êxito. A segunda tentativa foi instituir um trabalho complementar ao oferecido pelas escolas e/ou o
curso supletivo. Foram feitas várias reuniões, com a presença de professoras da educação especial das redes
estadual e municipal de Aracaju, e o projeto evoluiu até a criação de uma escola especial para surdos.

O IPAESE é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, especializada na educação de surdos, contando
com parcerias e convênios, como também com voluntários. Além disso, para manter as atividades da escola,
os pais pagam uma taxa mensal de acordo com suas condições financeiras. Atualmente, há em torno de 114
alunos surdos matriculados, não apenas residentes de Aracaju, mas também surdos de outros municípios,
como Itabaiana e Laranjeiras. A instituição oferece a educação infantil, ensino fundamental e ensino técnico
em informática integrado ao ensino médio, com duração de quatro anos.

As aulas são ministradas em LIBRAS em todas as séries, e na sua matriz curricular há a disciplina LIBRAS,
ministrada por uma professora ouvinte com proficiência em LIBRAS, e a LP na modalidade escrita. Há o
desenvolvimento de vários projetos pedagógicos durante o ano. O instituto oferece aos pais atendimento
psicológico e cursos de LIBRAS, artesanato e corte e costura.

De grande relevância foi também a criação do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e
Atendimento às Pessoas com Surdez - CAS pela Secretaria de Educação do Estado de Sergipe-SEED[x] em 22
de novembro de 2006. Dentre seus objetivos, pode-se destacar: 1) promover cursos de LIBRAS, de LP como
segunda língua, de tradução e interpretação de LIBRAS e LP, 2) garantir aos educandos surdos acesso aos
recursos específicos necessários a seu atendimento educacional, como vídeos didáticos em línguas de sinais e
legendados, dicionários de português/LIBRAS, 3) atender às demandas decorrentes das programações dos
serviços de professores, intérpretes e instrutores surdos.

Para atingir os objetivos citados, o CAS vem promovendo ao longo dos anos diversos cursos que têm
beneficiado a educação da pessoa com surdez, dentre os quais, pode-se citar o curso de capacitação de
Instrutores de LIBRAS, de aprofundamento para Instrutores, de LIBRAS para surdos nas unidades escolares,
além de oferecer orientações, fazer o acompanhamento e monitoramento durante a execução de atividades
educacionais e assessoria com a presença de intérpretes em diversas situações.

Para professores, proporciona diversos cursos e dá atendimento quanto à atuação pedagógica com o aluno
surdo, além de distribuir recursos didático-pedagógicos. Para comunidade, promove cursos de LIBRAS,
oferece assistência à pesquisa na área de surdez, etc. Para familiares de surdos, promove cursos de LIBRAS e
presta atendimento e orientação sempre que solicitado.

Apesar da dificuldade na contratação de instrutores e intérpretes de LIBRAS, em decorrência da falta de mão
de obra qualificada, do atraso na regulamentação da profissão do tradutor e intérprete e da falta da
regulamentação do Instrutor de LIBRAS, o CAS tem cooperado para a melhoria na educação de surdos no
estado de Sergipe. Dentre suas contribuições, pode-se mencionar a formação e atuação de instrutores surdos,
fortalecimento da comunidade surda, formação continuada de professores que atuam na inclusão e em salas
de recursos com alunos surdos, capacitação de profissionais da educação, difusão da LIBRAS no ambiente
educacional e na sociedade.

As instituições citadas, com o desenvolvimento de suas atividades, vêm contribuindo para educação dos
alunos surdos no estado de Sergipe. Deve-se ressaltar que outras instituições e outras escolas, tanto da rede
estadual como municipais, que aqui não foram citadas, também têm colaborado para um maior
desenvolvimento educacional das pessoas surdas, através da realização de projetos que proporcionam a
difusão da LIBRAS no ambiente escolar, a capacitação e inserção do surdo no mercado de trabalho, o
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fortalecimento da identidade surda etc.

Ao analisar essa atual realidade, verifica-se que já há instituições difundindo a LIBRAS. Entretanto,
percebe-se que, em relação ao ensino da LP como segunda língua, falta o estabelecimento de um efetivo
trabalho. As políticas públicas estaduais precisam avançar em suas práticas, pois a maioria dos educandos
surdos aprende a LP em turmas de ouvintes, ou seja, ainda não é oferecido o ensino de LP com a metodologia
de segunda língua. Isso resulta na dificuldade que a maioria dos surdos tem na leitura e na escrita em LP,
muitas vezes não conseguindo produzir um simples texto escrito.

O ensino de LP como segunda língua para os educandos surdos se faz urgente. A legislação garante esse
direito, entretanto, algumas práticas de ensino ainda não condizem com o indicado nos documentos
norteadores para a educação de surdos.
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