
TOBIAS LEITE E O SEU SIGNIFICADO HISTÓRICO PARA A EDUCAÇÃO DE SURDOS Simone Lorena da Silva
Pereira Eixo: Educação e Inclusão Resumo: Este trabalho teve como objetivo conhecer a atuação profissional
de Tobias Leite desde suas produções até a direção do Instituto dos Surdos-Mudos. E identificar, ainda, quais
as contribuições deste sergipano no que refere-se ao método de ensino para os alunos surdos. A metodologia
adotada foi bibliográfica realizada através de livros e, principalmente, de duas dissertações inovadoras no
sentido de focar, na historiografia educacional sergipana, a inclusão e a educação do deficiente e dos surdos.
Percebeu-se que, Tobias Leite aparece na história da educação de surdos de forma muito superficial em que,
os vestígios acerca de suas produções e contribuições ainda são poucos explorados tornando-se interessante
que outras pesquisas sejam feitas, talvez com outros olhares, outras vozes, outras (des) construções.
Palavras-chave: História da educação de surdos. Tobias Leite. Inclusão. Resumo: Este trabajo objetiva
conocer la actuación profesional de Tobias Leite desde sus producciones incluso la dirección del Instituto de
los Sordos-Mudos. Se identifica aún a las contribuciones de este sergipano a lo que se refiere al método de
enseñanza a los alumnos sordos. La metodologia que se adota em esta investigación fue la bibliográfica
realizada a través de libros y, principalmente, de dos disertaciones innovadoras en el sentido de focar, en la
historiografía educacional sergipana, la inclusión y educación del discapacitado y de los sordos. Se percibió
que Tobias Leite aparece en la historia de la educación de sordos de forma muy superficial en que, los
vestigios acerca de sus producciones y contribuciones todavía se explotan poco convirtiéndose en tema
interesante que otras investigaciones sean hechas, tal vez con otras miradas, otras voces, otras (des)
construcciones. Palavras-chave: Historia de la educación de sordos. Tobias Leite. Inclusión. A importância de
falar sobre a figura de Tobias Leite está na necessidade de ir além da superficialidade com que aparece na
história da educação de surdos, pois além de ter dirigido o Instituto dos Surdos-Mudos no Rio de Janeiro
ainda produziu livros na área da surdez tornando-se uma das mais importantes autoridades da época na
educação dos deficientes auditivos . Essa superficialidade pode estar relacionada ao que, Bontempi Junior
(1995) percebeu nas análises de dissertações e teses em História da Educação (1972-1988) em que apenas
17,1% dos períodos estudados refere-se ao império, pois parece que tudo relacionado a esse período “já teria
sido escrito” tendo uma preferência maior pelo século XX. Partindo do pressuposto de que a história não pode
ser escrita de qualquer forma, procurou-se seguir o que Thompson chama de “lógica histórica”, em que se
buscou dialogar com as fontes, mesmo algumas não sendo primárias, para poder possibilitar “o ‘diálogo’ (seja
como práxis ou em disciplinas intelectuais mais conscientes de si mesmas) a partir do qual todo conhecimento
é obtido.” (THOMPSON, 1981, p. 49-50). E ainda, como Toledo (1995), poder rever alguns mitos, certezas e
preconceitos ao compreender a história no que concerne, nesse caso, ao processo de desdobramento da
historiografia da educação de surdos no século XIX. A despeito de o sergipano Tobias Leite, no século XIX, ter
dirigido o Instituto dos Surdos-Mudos, muito se dedicando à educação dessa minoria linguística, seu nome,
ainda assim, termina praticamente desconhecido em Sergipe, quando não confundido com o nome de outro
ilustre sergipano, Tobias Barreto. (SOUSA, 2007, p. 23). Então, torna-se importante, devido a pouca
ressonância dentre as novas gerações - inclusive - os seus conterrâneos, superar a névoa que encobre a
figura do considerado precursor da educação de surdos no Brasil: Tobias Rabello Leite. Percurso histórico da
educação no século XIX no Brasil e em Sergipe Souza (2009) afirma que, do século XIX até meados do século
XX a educação do deficiente era vista como uma tarefa impossível sendo pautada assim, no assistencialismo.
E ao identificar as concepções de surdez e de pessoa surda nesse período percebe-se a forte influência das
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instâncias jurídicas e médicas, vistas como práticas indissociáveis. Porém, antes de adentrar na temática
sobre a educação da pessoa com deficiência é interessante conhecer, em linhas gerais, o contexto em que
estava imerso o cenário educacional sergipano e brasileiro. De acordo com Souza (2009, p. 68) foi nesse
período que D. João criou várias instituições de ensino e, inclusive, fundou a Imprensa Régia em 1808 e a
primeira biblioteca pública em 1814. No caso de Sergipe, mantinha – desde a colônia – cursos de Primeiras
Letras e de Gramática Latina para possibilitar a questão do “status social” . A independência do Brasil, em
1822, trouxe algumas modificações para a educação brasileira. Foi outorgado, na constituição de 1824, um
dispositivo estabelecendo que haveria escolas de primeiras letras em todas as localidades e que deveria ser
gratuita a instrução primária. Também foi determinado o método a ser adotado, que era o Lancasterian
(SOUZA, 2009, p. 70). Esse método de ensino mútuo era mais abrangente e possibilitava que se minorasse o
tempo para educar as crianças, as despesas escolares e ainda uma espécie de generalização da instrução das
classes inferiores. Porém, o método lancasteriano permaneceu em Sergipe até 1850 devido a falta de
materiais escolares e estrutura. Quase que análogo a esse processo, em 1820, Sergipe obteve sua
independência da Capitania da Bahia passando por uma complexa fase sociopolítica e econômica em que não
se priorizava a educação. Somente com a concretização da resistência à Colônia da Bahia e com o
desenvolvimento administrativo e a instalação do Governo Provincial é que apareceu a urgente necessidade
de pessoas qualificadas para assumir os cargos oficiais; ou seja, o desenvolvimento da capitania exigia
pessoas alfabetizadas. (SOUZA, 2009, p. 70) Souza (2009, p. 72) ressalta que as mudanças educacionais que
sucederam em Sergipe no século XIX “foram reflexos das mudanças nacionais, na tentativa de educar o seu
povo, qualificando-o”. Desta forma, houve a institucionalização do ensino público e, em 1835, segundo
Nascimento (2007), decretou-se o primeiro concurso público para o magistério e implantação da Inspetoria
Geral das aulas, através de uma Resolução Provincial. Os regimentos escolares das escolas públicas
determinavam, desta forma, a postura do professor e a responsabilidade da família na vida escolar. Diante
das relações entre a família e a escola, as práticas pedagógicas e a materialidade escolar daquele contexto,
provavelmente, as ações que emergiram não se deram simplesmente para atender aos vários segmentos da
população atingidos pelos males causadores de danos físicos ou mentais, e sim como expressão da
necessidade advinda daquela sociedade que se estruturava na época como forma de afastá-los da elite em
função, talvez, do desconforto que representavam esses ‘incapacitados’ tomados pela fome, doenças e
comportamentos rebeldes, anormais e imorais. (SOUZA, 2009, p. 75) Apesar do desenvolvimento de Sergipe
no século XIX, com ênfase nos engenhos e crescimento populacional, o analfabetismo ainda mantinha altas
taxas dentre a população. Nunes (1984) citada por Souza (2009, p. 75) diz que Sergipe começou a situar-se
na educação a partir do regulamento de 1870 . Entretanto, ressalta a autora, as várias mudanças dos
representantes políticos refletiram de forma negativa na vida educacional sergipana sendo considerada uma
“sombra nefasta”. Nascimento (2003, p. 48) afirma que o primeiro estudo voltado para a História da
Educação em Sergipe foi de José Calazans, “Ensino Público em Aracaju” (1830-1871), destacando ainda seus
estudos como textos fundadores, pois a partir deles a História da educação em Aracaju foi periodizada.
Mazzotta (2005) apud Souza (2009, p. 84) ressalta que a primeira providência oficial da educação para a
pessoa deficiente foi realizada por D. Pedro II em 1854 . Verônica Souza (2007) encontrou vestígios da
presença de 48 surdos em 1872, porém Rita Souza (2009, p. 84) destaca que sergipanos com deficiência
auditiva e visual já recebiam atendimento nessa época. No período do século XIX e início do século XX
destacam-se o papel do direito e da medicina para resolver os problemas sociais num momento em que o
saber médico – em alguns aspectos – esteve com maior poder e responsabilidade que o jurídico. Souza
(2007) afirma que as instâncias médicas e jurídicas reforçavam o preconceito contra a pessoa surda
legitimando a exclusão que os colocavam em processo de interdição e curatela. Observa-se que, de fato, a
compreensão jurídica e médica determinavam a visão da sociedade a respeito da surdez. E é nesse contexto
que surge uma figura sergipana de grande importância para a educação dos deficientes auditivos: o médico
Tobias Rabelo Leite. Tobias Rabello Leite: o Instituto dos Surdos-Mudos e as suas produções. De acordo com
Souza (2007, p. 74) Tobias Rabello Leite nasceu em Riachuelo, no ano de 1827, até então termo de
Laranjeiras e faleceu no Rio de Janeiro em 3 de agosto de 1896 cuja família fazia parte da aristocracia
açucareira sergipana. Estudou em Salvador na Faculdade de Medicina, foi interno do Hospital Militar da
Misericórdia, médico do Corpo de Polícia e da Casa de Correção do Rio de Janeiro, oficial da Ordem Imperial
das Rosa (1829). Sua vida profissional foi marcada por diversas mudanças políticas e sociais como, por
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exemplo, a abolição da escravatura e a proclamação da república. É importante notar que, o Doutor Tobias
Leite era solidário ao Imperador Pedro II numa época em que sua situação política não era favorável, pois era
anti-republicano e apoiava o imperador. Em suas manifestações públicas, mantinha-se formal e
explicitamente solidário com o monarca exilado, demonstrando, assim, que não era oportunista, que não vivia
à sombra do poder ou do regime vigente, mesmo do republicano, que o manteve no cargo de diretor do
instituto até o dia de sua morte. (SOUZA, 2007, p. 76) Para Tobias Leite a educação do surdo deveria ser
atribuída a um médico que tivesse vocação em educação “si me fosse permitido intervir na escolha da pessoa
que tivesse de ir habilitar-se, eu aconselharia que fosse um médico que tivesse manifesta e aprovada aptidão
para o magistério” (LEITE, 1874 apud SOUZA, 2007, p. 78). Demonstrando assim, a relação próxima entre a
educação e a medicina. No ano da mudança da capital (1855) de São Cristóvão para Santo Antônio do
Aracaju, Sergipe foi assolada por uma forte epidemia de cólera. E Tobias Leite ofereceu seus préstimos
médicos aos sergipanos tendo sua atuação elogiada pelo próprio Barão de Maruim. Sendo que, depois da
epidemia assumiu o mandato de suplente parlamentar do Barão (SOUZA, 2007, p. 82). Após inspecionar o
Imperial Instituto dos Meninos Surdos-Mudos assumiu o cargo de diretor interino e a partir de 1872 tornou-se
efetivo até 1896. E a partir de 1867, a educação dos surdos no Brasil passou a ser amplamente divulgada e
sistematizada, principalmente, através de suas produções. Vale destacar, de acordo com Souza (2007, p. 93),
a importância da criação do Museu Escolar do Instituto dos Surdos-Mudos , por meio do Decreto-Lei nº 890,
de 1880, com objetos cedidos pelo Imperador D. Pedro II. Souza (2009, p. 104) ressalta que dentre as
produções que contribuíram para constituir-se a área da Educação Especial tem-se as do sergipano Tobias
Leite que “divulgou a atuação e o conhecimento produzido para a educação de surdo em suas obras”. Disserta
ainda que suas obras demonstraram o seu interesse “zelo” por esse público e o compromisso em “vulgarizar”
a educação dos surdos-mudos no Brasil. O médico sergipano, Tobias Rabelo Leite, foi o primeiro chefe de
sessão de saúde pública do Ministério do Império no ano de 1859. Depois coube também ao dr. Tobias a
direção do ‘Imperial Instituto dos Surdos-Mudos’, entre os anos de 1868 a 1896. Nessa área, ele foi o
verdadeiro introdutor do ensino de surdos-mudos no Brasil, inclusive, autor de vários compêndios sobre o
assunto. (SANTANA, 2004 apud SOUZA, 2009, p. 87). As produções de Tobias Leite tornaram-se base para as
diretrizes não apenas da educação do surdo, mas também na área visual. Nos estudos do capítulo 3 de
“Notícias do Instituto dos surdos”, Souza (2009, p. 106) destaca que Leite orienta os pais, os cuidados para
com o surdo-mudo educado, a comunicação e, além dessas questões, critica “o fato de a província de Minhas
já ter identificado 5.000 surdos-mudos até a década de 1870 e de que somente dois estavam no instituto”.
Tobias Leite encontrou muitas dificuldades para atingir o público esperado, pois até 1873 recebeu 101 alunos
e 71 receberam educação. Durante os vinte e oito anos em que dirigiu o Instituto dos Surdos-Mudos, Tobias
Leite empenhou-se na divulgação da importância da instituição e lutou contra a crença, que alguns tinham, de
que a educação dos surdos mudos “é um luxo das nações civilizadas”. (SOUZA, 2007, p. 90). Dentre as
produções de Tobias Leite tem-se ainda “O Regulamento do Instituto dos surdos-mudos” e também o
programa de ensino do Instituto dos Surdos-Mudos no ano de 1876. A proposta de trabalho de Tobias Leite,
embora embebida de toda a conjuntura do país, expressava-se, através dos seus escritos, não apenas como
uma prática pedagógica que já conjugava o saber, mas também o saber fazer. Não estava apenas
preocupado em educar/civilizar os surdos, mas também encontrar alternativas para inseri-los no campo
profissional. (SOUZA, 2009, p. 108) Os escritos de Leite dissertam ainda sobre as dificuldades da proficiência
em língua portuguesa e que, devido não se ter estrutura para separar homens e mulheres, as surdas ficaram
limitadas aos predicados do lar e partilhava da visão de que a profissão que mais conveniente para o surdo
era a agricultura. Segundo Sofiato e Reily (2011, p. 623), Tobias Leite também apoiou Flausino da Gama –
ex-aluno do Instituto de Surdos-Mudos que se tornou, após dois anos, repetidor – na iniciativa da escrita da
obra Iconographia dos Signaes, considerada uma das obras mais importantes para a história da surdez e da
língua de sinais no Brasil. A obra de Flausino constitui-se basicamente de 382 estampas, compostas por
imagens referentes aos sinais que foram escolhidos para compor o léxico e, também pelos verbetes em
Língua Portuguesa correspondentes ao significado desses mesmos sinais. No prefácio da Iconographia dos
Signaes dos Surdos-Mudos, escrito pelo próprio diretor Tobias Leite, encontramos as finalidades atribuídas a
sua existência; entre elas, destacamos: a intenção de “vulgarizar a linguagem dos signaes, meio predilecto
dos surdos-mudos para a manifestação de seus pensamentos e mostrar o quanto deve ser apreciado um
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surdo-mudo educado” (Leite apud Gama, 1875). (SOFIATO; REILY, 2011, p. 623) Souza (2007, p. 94) afirma
que em seus relatórios , Tobias Leite elaborava alguns “mapas” com as principais informações sobre os alunos
em que denotava a importância da condição filial, o estado físico e intelectual e o grau de surdez .
Estabelecendo, ainda, uma rotina de vigilância permanente, controle total do tempo, tendo a preocupação
com a alimentação e a estrutura deixando antever sua postura de médico sanitarista. Sobre o método de
ensino adotado de início, utilizou-se a língua de sinais, mas com o Congresso de Milão de 1880 , aderiu ao
uso da linguagem articulada e a escrita da língua portuguesa. E, ao obrigar o surdo a aprender a língua
portuguesa, como forma de torná-lo civilizado, em detrimento da língua de sinais, identifica-se que essa
imposição linguística é utilizada como instrumento de poder. Nesse sentido, verifica-se que a aquisição de
uma língua traz muito mais para seus falantes do que normas gramaticais, pois também traz consigo um
ideário, uma concepção, uma crença que está arraigada à mentalidade de quem a impõe (BARBOZA, p. 316,
2010). Apesar disso, Tobias Leite preocupou-se com as diversas possibilidades de comunicação do surdo, pois
desde o “Compêndio para o ensino dos surdos-mudos” (1881) já debatia sobre o método de ensino mais
adequado para este público. Um importante reconhecimento do seu trabalho veio de Benjamin Constant,
republicano, que contribuiu para a permanência de Leite no Instituto dos surdos-mudos, no regime
republicano. Observa-se que, a Tobias Leite foi uma importante figura nas discussões educacionais do Império
e, apesar de não ter registros de surdos sergipanos durante o século XIX no instituto , sua luta durante os 28
anos a frente do Instituto de Surdos-Mudos não foi em vão. Discussões Finais Percebe-se que, conhecer a
atuação profissional de Tobias Leite é de fato relevante para a história da educação dos surdos de Sergipe e
do Brasil. Sendo latente a preocupação de Leite nas diversas possibilidades de comunicação do surdo num
momento em que, os “deficientes” eram vistos como anormais e incapazes de exercer seus direitos. Desta
forma, observou-se que, Tobias Leite considerava a aceitação da Língua de Sinais e do alfabeto datilológico
para o ensino do surdo, como forma de facilitar comunicação entre professor e aluno. A presença de Leite foi
tão marcante, que é tido como precursor da educação de surdos, pois contribuiu para a estruturação da
educação desse público e com suas produções influenciou, inclusive, o pensamento educacional no início do
século XX. E, finalmente, como este foi um trabalho inicial é interessante que possa ser adensado
futuramente, de preferência com pesquisas em fontes primárias para dialogar de forma mais próxima com os
vestígios que estão ávidos para serem questionados e investigados. NOTAS 1-Mestranda em Educação do
Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Sergipe, Especialista em LIBRAS e Educação Especial
(Instituto eficaz), simone_lorena@hotmail.com
2-Tobias Rabelo Leite, que, a despeito de seu papel histórico e singular, por moldar política e as práticas da
educação dos surdos, no fim do Império e início da República, aqui no Brasil, jaz no esquecimento, e mesmo
no desconhecimento, inclusive de seus próprios conterrâneos. 3-Neste trabalho utiliza-se essa denominação
por considerar o contexto educacional em questão. 4-Segundo Souza (2009) “aqueles que tinham uma
situação econômica mais favorecida não queriam que suas filhas ‘desposassem-se’ com brasileiros ignorantes
e sem educação”. 5-O regulamento foi complementado em 1871, com algumas inovações que tentavam
“moralizar o ensino”. Para Souza (p. 76, 2009) “o rendimento educacional era baixo, não pelas dificuldades de
aprendizagem, mas pela perspectiva dos alunos que viam somente como trampolim, sem o respeito
necessário”. 6-Foi fundada e primeira instituição da Educação Especial da América Latina: o Imperial Instituto
dos Meninos Cegos (SOUZA, 2009). 7-Souza (p. 140, 2009) afirma que “a influência das representações
médicas, como a higiene, a apropriadas pelo direito para executar a lei, entendida ali como prática educativa
no Brasil. É nesse sentido que o direito institui a educação civilizatória, que pretendia ajusta a pessoas às
normas, às leis”; a definição de deficiência, principalmente até o século XIX, era dada pela área médica.
8-Sentido de localidades abrangidas por uma comarca (SOUZA, 2007). 9-Emitiu um relatório sobre a situação
em que se encontrava o instituto e atestou que não havia ali trabalho algum, mas sim “um depósito asilar de
surdos” (SOUZA, 2007). 10-Essa organização recebeu três denominações na história: Imperial Instituto de
Surdos-Mudos (1857); Instituto dos Surdos-Mudos (1868); Instituto Nacional dos Surdos-Mudos (1951);
Instituto Nacional de Educação dos Surdos – INES (1957) (SOUZA, p. 24, 2007). 11-Além do museu
pedagógico, Leite interessava-se por exposições internacionais, seja contribuindo financeiramente, seja
divulgando o Instituto dos Surdos-Mudos, através de livros e artefatos dos alunos (SOUZA, p. 94, 2007).
12-No relatório de 1873 afirmava ainda que, o ensino progrediu por meio da escrita e pelo método indutivo
em que priorizava o ensino através dos sentidos (mapas, selos, etc) (SOUZA, p. 94 2007). 13-“O surdo que
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possuía maior resíduo de audição compreendia mais facilmente as disciplinas que eram ministradas em
linguagem articulada (SOUZA, p. 96, 2007)”. 14-A educação de surdos passou a definir-se pelo modelo
clínico-terapêutico, destacando o modelo ouvinte como paradigma e a língua na modalidade oral como
objetivo principal a ser insistentemente perseguido (SÁ, p. 76, 2006) 15-Nesse período, os surdos de Aracaju
estavam recolhidos às instâncias domésticas, aparecendo apenas nos processos de interdição e curatela, para
ficar sob a guarda de parentes ou de outros designados pela justiça (SOUZA, p. 113, 2007). REFERÊNCIAS
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