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RESUMO

Este artigo tem o objetivo de verificar e discutir as necessidades da educação de surdos.
Devido à falta de elaboração ou metodologias adequadas, muitos surdos ao final da
escolarização básica, não são capazes de ler e escrever o suficiente ou ter um domínio
adequado dos conteúdos acadêmicos. A educação de surdos é um assunto inquietante,
principalmente pelas dificuldades enfrentadas que impõe e por suas limitações. Os surdos
por serem minorias lingüísticas, são discriminados, enfrentam muitas dificuldades devido à
falta de comunicação oral. É fundamental conhecer o aluno e as suas diferenças, pois o
contexto escolar é marcado pela diversidade seja ela social, econômica, política, étnica ou
cultural. O surdo é uma pessoa normal como qualquer um de nós apenas fala outra língua
(Língua de Sinais).

Palavras-chave: Surdos. Educação. Metodologia.

Abstract

This article aims to examine and discuss the needs of deaf education due to lack of
preparation or appropriate methodologies, many deaf at the end of basic schooling, are not
able to read and write enough or have a proper domain of academic content. The
education of the deaf is a worrying matter, mainly by the difficulties faced imposing and its
limitations. The deaf because they are linguistic minorities, are discriminated against, face
many difficulties due to the lack of oral communication. It is essential to know the student
and their differences, because the school context is marked by diversity whether it be
social, political, economic, cultural or ethnic. The surdo is a normal person like any one of
us just speaks another language (sign language).
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1. INTRODUÇÃO

No decorrer dos tempos, várias metodologias foram inseridas no ensino dos alunos surdos
no Brasil, entre as quais está o Oralismo, a Comunicação Total, o Bilingüismo e a
Pedagogia Surda. Com a inclusão dos alunos surdos em salas regulares de ensino os
professores têm encontrado obstáculos na comunicação e dificuldade em trabalhar os
conteúdos com estes alunos, pois desconhecem as técnicas e estratégias metodológicas
eficazes para a educação dos surdos. Através do levantamento histórico das principais
metodologias empregadas, mostrando suas vantagens e desvantagens, buscaremos
explicar qual é a melhor maneira para trabalhar com alunos surdos nos dias atuais.

A inclusão destes alunos em salas regulares de ensino tem gerado muitos debates entre os
profissionais envolvidos nesse processo. A maioria dos professores, infelizmente, não se
sente preparada para trabalhar com surdos e desconhecem as técnicas, metodologias
eficazes para a educação destes alunos. Com isso, muitos surdos tem se prejudicado com
as constantes reprovações ou ainda pior, muitos são aprovados sem saber ler ou escrever
sequer uma carta. De acordo com GOLDFELD (2002), MOURA (2000), SACKS (1989), entre
outros estudiosos, os primeiros educadores de surdos surgiram na Europa, no século XVI,
criando diferentes metodologias de ensino. Alguns utilizavam a língua oral auditiva, língua
de sinais, datilologia (alfabeto manual) e outros códigos visuais, podendo ou não associar
esses diferentes meios de comunicação.

2. HISTÓRIA SOBRE A EDUCAÇÃO DOS SURDOS NO BRASIL

A partir de 1855 é que se tem o inicio da Educação dos alunos surdos no Brasil. D. Pedro
II, neste ano, traz da França um professor surdo chamado Hernest Huet. Em 26 de
setembro de 1857 é fundada no Rio de Janeiro a primeira escola para surdos, o Imperial
Instituto de Surdos Mudos, hoje conhecido como Instituto Nacional de Educação de Surdos
– INES. Os ensinamentos de Huet fizeram com que a língua de sinais se espalhasse no
Brasil. (GOLDFELD, 2002). Durante anos o INES foi à única escola para surdos. Tanto
assim, que até hoje é considerada importante referência educacional do Brasil. Em 1862, o
Professor Hernest Huet deixa o Instituto e desta forma o cargo de diretor é assumido pelo
Dr. Manoel de Magalhães Couto. Tanto Magalhães como seus sucessores não eram
especialistas em surdez. O currículo apresentado por ele não mencionava a prática de fala
ou de leitura orofacial (MOURA,1996). A autora explica que:

“Em 1868, uma inspeção do governo no instituto verificou que ele estava
servindo apenas de asilo de Surdos. O diretor foi demitido e, em seu lugar, foi
nomeado o Dr. Tobias Leite. Em 1873, foi aprovado o projeto de regulamento em
que era estabelecida a obrigatoriedade de ensino profissional e o ensino da
“linguagem articulada e leitura sobre os lábios.” (MOURA, 1996, p.82).

Compreende-se que há uma preocupação com a educação dos surdos por parte do governo
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e de outras pessoas, assim como também uma reflexão sobre a importância do trabalho
com surdos a ser desenvolvido por especialistas na área. Desta forma, em 1873, através
do trabalho de Joaquim José de Menezes Vieira, inicia-se o ensino da “linguagem
articulada”. Sobre este aspecto, Moura (1996, p.82) destaca que:

“Este ensino foi realizado por sete anos, sendo que, após este tempo, foi
considerado pelo diretor Dr. Tobias Leite, que os alunos não tinham obtido
nenhum resultado com este treinamento, enquanto que o ensino através da
escrita havia se mostrado favorável.”

Por esta razão em 1889, o Governo ordenou que o ensino da “linguagem articulada” fosse
feito apenas por alunos que pudessem se beneficiar, a critério do professor e do diretor,
sem que houvesse prejuízo à instrução da linguagem escrita. Verifica-se que, nesta época,
as preocupações estavam focadas exclusivamente no ensino da fala e da leitura orofacial
dos alunos surdos. A fala é algo necessário para estabelecer relações comunicativas entre
as pessoas. Porém quando se trata de pessoas surdas, que não usam a fala, começam as
dificuldades e dúvidas em relação ao modo de se efetivar a comunicação. O preconceito
que existia em relação às pessoas surdas fica comprovado em boa parte das literaturas.
Muitas delas mostram a brutalidade exagerada, inclusive com inúmeros assassinatos
provocados contra as crianças que nasciam surdas. Essa foi uma realidade na Grécia,
Roma e outros Países. Ao longo da história, algumas filosofias educacionais ganharam
destaque em relação à educação de surdos:

“[...] apesar das diferentes opiniões que dividem e subdividem as metodologias
específicas ao ensino de surdos, em termos de pressupostos básicos, existem três
grandes correntes filosóficas: a do Oralismo, da Comunicação Total e do
Bilingüismo” (DORZIAT, 1999, p. 13).

Não se pode deixar de citar, entre as principais metodologias, a ‘Pedagogia Surda’. Esta é a
mais querida, desejada e defendida pelos surdos e que vem ganhando espaço dentro do
Brasil. A seguir serão apresentadas às principais metodologias que na educação dos surdos
destacaram-se, desta forma, aquelas que são utilizadas hoje em dia em várias instituições
brasileiras.

ORALISMO

O principal objetivo da metodologia Oralista é desenvolver a fala do surdo, pois para os
defensores deste método, a língua falada era considerada essencial para a comunicação e
desenvolvimento integral das crianças surdas.

Esta metodologia foi proposta e defendida em um evento internacional realizado em
Milão/Itália chamado ‘Congresso Internacional de Educação de Surdos’. De acordo com
Goldfeld (2002), essa concepção de educação enquadra-se no modelo clínico, destacando a
importância da integração dos surdos na comunidade de ouvintes. Para isto, o sujeito
surdo deve aprender a falar por meio de reabilitação da fala em direção à “normalidade”
exigida pela sociedade.

A autora destaca que:

O Oralismo percebe a surdez como uma deficiência que deve ser minimizada pela
estimulação auditiva. Essa estimulação possibilitaria a aprendizagem da língua
portuguesa e levaria a criança surda a integrar-se na comunidade ouvinte e
desenvolver uma personalidade como a de um ouvinte. Ou seja, o objetivo do
Oralismo é fazer uma reabilitação da criança surda em direção à normalidade.
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(GOLDFELD, 2002, p. 34).

A metodologia Oralista, após o Congresso, passou a ser utilizada pela maioria das escolas
na educação de surdos de muitos países. A língua de sinais foi proibida, começando assim
uma longa e sofrida batalha do povo surdo para defender o direito lingüístico por meio da
sua língua natural, a língua de sinais. Diante da concepção clínica da surdez e do surdo, as
escolas são transformadas em salas de tratamento.

As estratégias pedagógicas passam a ser estratégias terapêuticas. Nesta época, muitos
professores surdos que trabalhavam com a língua de sinais foram demitidos e substituídos
por profissionais ouvintes. Schelp (2008), explica que no Oralismo a primeira medida
educacional implantada foi proibir o uso da língua de sinais e obrigar os alunos surdos a
sentarem sobre as mãos para que, assim, pudessem ser oralizados. Segundo o autor, os
professores surdos que, até então, atuavam nas escolas e nas salas de aula, foram
dispensados de todas as escolas e institutos. Capovilla (2000, p.102) ao explicitar o
método Oralista na comunicação com pessoas surdas ressalta que o método oralista
objetivava levar o surdo a falar e a desenvolver a competência lingüística oral, o que lhe
permitiria desenvolver-se emocional, social e cognitivamente do modo mais normal
possível, integrando-se como um membro produtivo do mundo dos ouvintes. De acordo
com estudos da pesquisadora Dorziat (1997) é possível estabelecer que as técnicas mais
utilizadas no método Oralista são: o treinamento auditivo, o desenvolvimento da fala e a
leitura labial. Treinar a audição por meio do desenvolvimento do resíduo auditivo para que
o surdo aprendesse a discriminar os sons e, conseqüentemente, pudesse desenvolver a
sua fala era a filosofia dos defensores do Oralismo. Eles também ressaltavam a
importância da leitura labial como via de comunicação. Falar é algo fácil para as pessoas
ouvintes que gravam vocabulários em sua mente desde que nascem. Porém, quando se
trata de uma pessoa surda, esses caminhos se tornam difíceis ou até mesmo impossíveis,
pois o fato de não ouvirem impossibilita-os de assimilarem palavras em seus cérebros.
Como o surdo não tem palavras em sua mente, somente pode aprender por meio de sinais
que assimilam pelo contato visual. De acordo com Skliar (1998, p. 1). Foram mais de cem
anos de práticas equivocadas pela tentativa de correção, normalização e pela agressão
institucional; instituições especiais que foram reguladas tanto pela caridade e pela
filantropia, quanto pela cultura social vigente que requeria uma capacidade para controlar,
separar e negar a existência da comunidade surda, da língua de sinais, das identidades
surdas e das experiências visuais, que determinam o conjunto de diferenças dos surdos em
relação a qualquer outro grupo de sujeitos. Como conseqüência das práticas oralistas, os
surdos não aprenderam a falar. Obtiveram apenas a pronunciar apenas algumas palavras
que eram repetidas de forma mecânica sem saber o que elas realmente significavam. Esse
método resultou em milhões de surdos analfabetos. E os surdos que passaram por essa
metodologia trazem marcas negativas em suas vidas até os dias atuais (STREIECHEN,
2012, p.17).

COMUNICAÇÃO TOTAL

Quando se verificou que os surdos educados por meio da metodologia Oralista nunca
conseguiriam se comunicar ou falar como os ouvintes de maneira aceitável e que, mesmo
com a determinação das práticas oralistas, as pessoas surdas insistiam em se comunicar
por meio da língua de sinais, decidiu-se então que os surdos poderiam utilizar toda e
qualquer forma de comunicação. Surge, então, o método que ficou conhecido como
Comunicação Total. A principal meta era o uso de qualquer estratégia que pudesse admitir
o resgate na comunicação das pessoas surdas. Este modelo concordava a língua de sinais,
gestos, mímicas, leitura labial, entre outros recursos que colaborasse com o
desenvolvimento da língua oral (SCHELP, 2008). Segundo Ciccone (1996 p.06-08) fala
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que:

A Comunicação Total é uma filosofia de trabalho voltada para o atendimento e a
educação de pessoas surdas. Não é, tão somente, mais um método na área e
seria realmente, um equívoco considerá-la, inicialmente, como tal (...). A
Comunicação Total, entretanto, não é uma filosofia educacional que se preocupa
com ideais paternalistas. O que ela postula isto sim é uma valorização de
abordagens alternativas, que possam permitir ao surdo ser alguém, com quem se
possam trocar idéias, sentimentos, informações, desde sua mais branda idade.
Condições estas que permitam aos seus familiares (ouvintes, na grande maioria
das vezes) e às escolas especializadas, as possibilidades de, verdadeiramente,
liberarem as ofertas de chances reais para um seu desenvolvimento harmônico.
Condições, portanto, para que lhe sejam franqueadas mais justas oportunidades,
de modo que possa ele, por si mesmo lutar em busca de espaços sociais a que,
inquestionavelmente, tem direito. Assim, o método da Comunicação Total não
surge para fazer negação ao Oralismo, que até então vigorava na educação de
surdos. Ciccone (1996 p.06-08)

A Comunicação Total também não surtiu efeitos satisfatórios, visto que a sua abordagem
defendia o uso simultâneo das duas línguas: a fala e os sinais (bimodalismo) e por serem
duas línguas distintas e com estruturas diferentes dificultavam a aprendizagem dos alunos.

BILINGÜISMO

Este modelo metodológico consiste em trabalhar com duas línguas no contexto escolar e,
neste caso, as línguas em questão são a Língua Portuguesa (escrita) e a Língua Brasileira
de Sinais - Libras. A metodologia Bilíngüe é utilizada atualmente com surdos em algumas
instituições educacionais brasileiras. Neste ponto de vista Lacerda afirma que:

[...] contrapõe-se ao modelo oralista porque considera o canal viso gestual de
fundamental importância para a aquisição de linguagem da pessoa surda. E
contrapõe-se à comunicação total porque defende um espaço efetivo para a
língua de sinais no trabalho educacional; por isso advoga que cada uma das
línguas apresentadas ao surdo mantenha suas características próprias e que não
se ‘misture’ uma com a outra (LACERDA 1998 p.10).

Lacerda ao defender a metodologia Bilíngüe ressalta que os surdos adquirem
conhecimentos por meio do canal visual e a mistura entre línguas, utilizada na
Comunicação Total, dificultava a aquisição de conhecimentos pelos surdos, pois cada língua
tem características próprias e independentes, tornando-se assim impossível falar as duas
línguas (sinalizada e oral) ao mesmo tempo no domínio escolar. Na concepção de
Guarinello (2007, p. 45-46) A proposta bilíngüe surgiu baseada nas reivindicações dos
próprios surdos pelo direito à sua língua e pelas pesquisas lingüísticas sobre a língua de
sinais. Ela é considerada uma abordagem educacional que se propõe a tornar acessível à
criança surda duas línguas no contexto escolar. De fato, estudos têm indicado que essa
proposta é a mais apropriada para o ensino de crianças surdas, tendo em vista que
considera a língua de sinais como natural e se baseia no conhecimento dela para o ensino
da língua de um determinado grupo, preferencialmente na modalidade escrita. No
bilingüismo deve-se preferir pela apresentação simultânea das duas línguas (língua de
sinais e língua da comunidade surda). Percebe-se, assim, que o Bilingüismo foi uma
metodologia adquirida a partir das exigências dos próprios surdos, pois tem possibilitado o
acesso a duas línguas dentro de um contexto: a Língua de Sinais e a Língua Portuguesa,
conforme Explicado acima.
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De acordo com Bernardino:

[...] a língua é considerada importante via de acesso para o desenvolvimento do
surdo em todas as esferas do conhecimento, propiciando não apenas a
comunicação do surdo com o ouvinte, mas também com o surdo,
desempenhando também a função de suporte do pensamento e de estimulador
do desenvolvimento cognitivo e social. O Bilinguismo considera que a língua oral
não preenche todas essas funções, sendo imprescindível o aprendizado de uma
língua visual-sinalizada desde tenra idade, possibilitando ao surdo o
preenchimento das funções linguísticas que a língua oral não preenche. Assim, as
línguas de sinais são tanto o objetivo quanto o facilitador do aprendizado em
geral, assim como do aprendizado da língua oral. Bernardino (2000, p. 29)

A Língua de Sinais, no Brasil, é denominada de Língua Brasileira de Sinais- (Libras), e
atualmente tem se destacado em virtude dos movimentos da Comunidade Surda e pelo
processo de inclusão de alunos surdos na rede regular de ensino. A regulamentação da
Libras ocorreu por meio da Lei 10.436/2002, que em seu artigo 2º profere que deve ser
garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços
públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais
- Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades
surdas do Brasil. (BRASIL, 2002, p.1). O Decreto 5626/2005, que regulamenta a Lei
10.436/2002, em seu Artigo 3º cita a inserção da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o
exercício do magistério em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudióloga, de
instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema Federal de ensino e dos sistemas de
ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (BRASIL, 2005). As faculdades e
universidades têm buscado oferecer a disciplina de Libras em todos os cursos de
licenciatura e bacharelados. Desta forma, a Libras deixa de ser restrita aos surdos,
professores especialistas e intérpretes e passa a ser conhecida por muitas pessoas. Este
sempre foi o objetivo da Comunidade surda brasileira: a difusão da Língua de Sinais. É
importante ainda mencionar que a educação de surdos deve ser Bilíngüe desde a educação
infantil. O ensino-aprendizagem das crianças surdas deve ocorrer por meio da Libras como
primeira Língua ou Língua 1 (L1) e da Língua Portuguesa, como segunda Língua ou Língua
2 (L2). No entanto, mesmo frente às políticas propostas, percebemos que a educação de
surdos ainda deixa muito a desejar e anda a passos lentos. SALLES, 2004 esclarece que a
língua de sinais é:

[...] uma língua natural em organização em todos os níveis gramaticais
prestando-se às mesmas funções das línguas orais. Sua produção realizada
através de recursos gestuais e espaciais e sua percepção é realizada por meio de
processos visuais por isso é denominada uma língua de modalidade
gestual-visual-espacial. Quando nos comunicamos por meio da fala usamos,
necessariamente, a linguagem oral, no entanto, quando a comunicação ocorre
por meio da língua de sinais “[...] o primeiro aspecto a considerar é que essas
línguas utilizam a modalidade vísuo-espacial, que se distingue da modalidade
oral-auditiva, utilizada pelas línguas orais” (SALLES, 2004, p.78).

Portanto, ao fazer uso da língua de sinais SKLIAS diz que:

“um elemento mediador entre o surdo e o meio social em que vive. Por
intermédio dela, os surdos demonstram suas capacidades de interpretação do
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mundo desenvolvendo estruturas mentais em níveis mais elaborados” (SKLIAR,
2006, p.72).

A partir da metodologia Bilíngüe o surdo deixa de tentar seguir o modelo do ouvinte e
passa a desenvolver sua identidade e sua cultura, quando nascemos, estamos com nossos
sentidos naturalmente prontos para serem usados e desenvolvidos. Isso não depende que
outra pessoa nos ensine. Ver, ouvir, sentir, cheirar e tocar é coisas que aprendemos
sozinhos. O que não conseguimos é desenvolver uma língua sem aprendê-la com alguém.
A linguagem só se desenvolve por meio da interação com outra pessoa que tenha domínio
da fala.

De acordo com SACKS neste sentido:

“O surdo precisa ser inserido em um ambiente favorável para a aquisição das
duas línguas, para que se faz necessário cercar-se de pessoas que tenham
domínio de ambas as línguas, no caso do Brasil, a Língua Portuguesa e a Língua
Brasileira de Sinais – Libras”. (SACKS, 1989).

PEDAGOGIA SURDA

A Pedagogia Surda surge com a finalidade de mostrar um novo caminho para a educação
do surdo, pois ela é uma metodologia que atende de uma forma satisfatória as
especificidades do surdo, de forma a considerar todos os aspectos culturais deste sujeito.
De acordo com Machado:

“Visualizar uma escola plural, em que todos que a integram tenham a
“possibilidade de libertação”, é pensar uma nova estrutura. Para tanto, é
necessário um currículo que rompa com as barreiras sociais, políticas e
econômicas e passe a tratar os sujeitos como cidadãos produtores e produtos de
uma cultura [...] Pouco adianta a presença de surdos se a escola ignora sua
condição histórica, cultural e social.” Machado (2008, p. 78)

A Pedagogia Surda requer, portanto, a presença do professor surdo em salas regulares de
ensino assim como nas escolas especiais e Centros de Atendimento Especializado para
surdos – CAES, em tempo integral. São os professores surdos que ensinam os surdos. Este
método dá ênfase à educação na diferença por meio da mediação intercultural e respeita a
identidade do surdo PERLIN, a esse respeito à autora afirma que:

“A virada para a pedagogia do surdo tem sido apresentada como uma ruptura no
universo teórico da educação que detém o modelo ouvinte. A transgressão
pedagógica que realizamos não nos apavora, mas nos identifica nos dá a
sensação de que é isso que queremos. De fato, alguns aspectos cambiantes
fazem desaparecer a pedagogia ouvinte de tal forma presente nos discursos
narrativos fruto de agências coloniais”. (PERLIN, 2006, p. 5)

Esta Pedagogia defende que a criança surda deve ter aulas ministradas em Libras por
professores surdos desde a educação infantil. Contudo, percebe-se que há um longo
caminho a ser percorrido para que de fato esta realidade se torne possível de ser vivida
pelas crianças surdas brasileiras. Infelizmente, ainda não há professores surdos em
número suficiente e preparados para assumirem tais funções, assim como não há
professores ouvintes fluentes em Libras para atuarem como tradutores/intérpretes nas
instituições. A história nos leva à reflexão de que na educação dos surdos sempre houve
muitas dúvidas em relação à metodologia mais eficiente de ensino.
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CONCLUSÃO

Este artigo apresentou as metodologias utilizadas na educação dos surdos no Brasil desde
1855 até nossos dias, ressaltando as diferenças, filosofias, vantagens e desvantagens para
a escolarização dos alunos surdos. Assim podemos perceber a história da educação surda
bem como as diferentes metodologias educacionais aplicadas ao longo dos anos. Desta
forma, também compreendemos o surdo em suas particularidades, sua língua e
conseqüentemente a sua vida em sociedade ligada ao processo de inclusão. Cada
metodologia analisada representou em seu momento histórico alguma vantagem ou
desvantagem na educação dos alunos surdos. A metodologia Oralista destaca a
aprendizagem da fala como um ponto central, acreditando que o surdo pode apropriar-se
dela e comunicar-se. No entanto como o Oralismo puro não demonstrou ser uma
metodologia satisfatória, pois a grande maioria dos surdos não conseguia falar nem
aprender, iniciou-se então uma nova metodologia mista, onde se podia usar de todos os
artifícios possíveis, sendo denominada de Comunicação Total. A Comunicação Total não
veio para negar a filosofia, mas somar-se a ela, propondo abordagens alternativas na
expressividade da pessoa surda, onde ela possa trocar idéias, sentimentos e informações.
Esta metodologia também não surtiu efeito, pois o uso simultâneo de duas línguas (a fala e
os sinais) dificultava a aprendizagem dos surdos e criava dificuldade de comunicação e
interpretação nos dois lados. Na seqüência histórica temos a chegada do Bilingüismo, a
língua de sinais passa a ter a sua devida importância, pois possibilita um domínio
lingüístico e a garantia de conseguir expressar-se com mais segurança. Na metodologia da
Pedagogia Surda busca-se o aprendizado de alunos surdos por professores surdos. É o
método preferido pelos alunos surdos, pois se baseia numa transferência de cultura e
experiências vivenciadas por pessoas que tiveram e têm as mesmas dificuldades. Este
método também esbarra em muitas restrições, pois com o aparecimento da inclusão, os
professores surdos também encontram barreiras de comunicação em salas com alunos e
professores ouvintes. A aquisição da linguagem escrita pelas pessoas surdas nos dias
atuais ainda se confronta com muitas limitações. Cada método tem seus pontos positivos e
negativos.
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