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RESUMO 

 

 

O presente estudo analisa a formação dos professores de surdos em Sergipe nos anos de 1959 

a 1961, buscando conhecer as práticas pedagógicas que nortearam o Curso de Especialização 

de Professores para Surdos, promovido pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos. Para a 

produção desta dissertação, seguimos os preceitos da História Cultural, articulados aos 

conceitos de memória, memória coletiva, escrito, história e cultura, a fim de dialogarmos com 

as fontes pesquisadas: leis, diários de classe, atas, planos curriculares, manuais, anais. Dentre 

os diversos referenciais bibliográficos utilizados, pode-se evidenciar os seguintes autores 

quanto ao referencial teórico explorado: Mazzota (2005), Jannuzi (2006), Rocha (2009), 

Souza (2009), Soares (1996, 2005) e Souza (2007). Pretende-se, com esse estudo, inserir, na 

historiografia educacional sergipana, aspectos da história educacional do surdo, e 

especificamente da história da formação de professores de surdos.  

 

Palavras-chave: História da Formação de Professores de Surdos. Historiografia Educacional 

Sergipana. Instituto Nacional de Educação de Surdos. 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

 

This study analyzes the training for teachers of deaf people in Sergipe in the years 1959 to 

1961, seeking to know the pedagogical practices that guided the Specialization Course for 

Teachers of Deaf, sponsored by the National Institute for Deaf Education. For the production 

of this work, we followed the precepts of Cultural History, articulated to the concepts of 

memory, collective memory, writing, history and culture, in order to relate them to the 

researched sources: laws, class record books, minutes, curricula, textbooks, annals. Among 

the various bibliographic references used, we can highlight the following authors regarding 

the explored theoretical framework: Mazzota (2005), Jannuzi (2006), Rocha (2009), Souza 

(2009), Soares (1996, 2005) and Souza (2007). The aim of this study is to insert, in Sergipe 

educational historiography, aspects of the educational history of deaf, and specifically the 

history of the training for teachers of deaf people. 

 

Keywords: History of Training for Teachers of Deaf. Sergipe Educational Historiography. 

National Institute for Deaf Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

O meu interesse por este estudo surgiu na graduação, no curso de Fonoaudiologia, na 

Universidade Federal de Sergipe. Naquele período, participei do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e do Programa Institucional de Bolsas de Extensão 

(PIBIX), durante dois anos, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Verônica dos Reis Mariano Souza, 

do Departamento de Educação da UFS, e iniciei minha atuação na área de Educação Especial. 

Desenvolvi, na Educação Especial, especificamente no campo de investigação da deficiência 

física, a monografia intitulada “Dilemas e perspectivas da educação inclusiva na Universidade 

Federal de Sergipe: um olhar fonoaudiológico”. O campo de investigação científico daquele 

trabalho foi a deficiência física. 

Já no mestrado, no ano seguinte, as inquietações voltaram-se para a História da Educação 

Especial. Inicialmente, tais reflexões surgiram durante a disciplina Educação Brasileira, 

ministrada pelos professores doutores Jorge Carvalho do Nascimento e Luiz Eduardo Oliveira. 

Durante as pesquisas realizadas no primeiro ano do mestrado, pudemos constatar a escassez de 

trabalhos sobre a Educação Especial na historiografia brasileira. Segundo Nascimento (2003), 

durante toda a metade do século XX, apenas quatro trabalhos de História da Educação foram 

produzidos em Sergipe. No ano 2000, dois trabalhos inovadores, um sobre Educação Especial e 

outro a respeito da educação protestante no século XIX. A partir dessa constatação, iniciei um 

estudo detalhado das obras citadas por Nascimento (2003), elaboradas pelas autoras Iara Maria 

Campelo Lima, Rita de Cácia Santos Souza e Verônica dos Reis Mariano Souza. 

Ao passo que realizava as leituras a respeito do que envolvia a surdez e os estudos em 

torno do ensino para esse público, notei a ausência de pesquisas produzidas especificamente sobre 

os Cursos de Formação de Professores de Surdos, ofertados pelo Instituto Nacional de Educação 

de Surdos (INES).  

Dessa investigação em diante, surgiram alguns questionamentos: 

 

 Os primeiros professores que atenderam os surdos em Sergipe eram especializados? 

 Como se deu o processo de formação dos professores de surdos no estado de 

Sergipe? 

 Qual foi a metodologia utilizada na formação dos professores sergipanos no INES 

de 1959 a 1961? 
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 Quais eram as especificidades da formação dos professores de surdos no âmbito 

nacional no final da década de 50 e início da década de 60 do século XX? 

 

O objetivo desta dissertação foi analisar a formação dos professores de surdos em 

Sergipe nos anos de 1959 a 1961. Escolhemos esse período por se tratar dos anos que 

antecederam a implantação do Ninota Garcia, instituição pioneira na educação dos surdos no 

estado de Sergipe, e por corresponder à matrícula de sergipanas no Instituto Nacional de 

Educação de Surdos – a primeira estudante matriculou-se em 1959 e a última, antes da criação 

do Ninota Garcia, em 1961.  

Quanto aos objetivos específicos, buscamos conhecer as práticas pedagógicas que 

nortearam o Curso de Especialização de Professores de Surdos no INES, compreender como 

os impressos destinados ao Curso Normal de Formação viabilizaram a aplicação do método 

oralista, mapeando os conteúdos que deveriam ser ensinados, apreendendo o que era exigido 

para a formação dos docentes em termos de conteúdos pedagógicos e de cultura geral e 

delineando como eram selecionados os materiais de ensino e instrumentos pedagógicos. 

Pretendemos, com isso, inserir, na historiografia educacional sergipana, aspectos da História 

Educacional do Surdo, e especificamente da história da formação de professores de surdos.  

Com o intuito de compreender historicamente essa trajetória, procuramos fontes que 

tratassem do tema no Banco de Dados de Teses e Dissertações (BDTD), em periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no banco de dados 

de Teses e Dissertações da UFS, e no arquivo do Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGED), onde fizemos o levantamento bibliográfico acerca de produções que versassem 

sobre Educação Especial, história da educação dos surdos e formação dos professores de 

surdos. No BDTD, verificamos a existência de mais de 500 trabalhos relacionados à História 

da Educação Especial; destes, 158 são teses e 371, dissertações. Acerca da História da 

Educação em Sergipe, constatamos a existência de 10 trabalhos, dos quais apenas 02 

correspondiam ao assunto utilizado para busca – eram os trabalhos da professora Verônica 

dos Reis Mariano Souza e da professora Rita de Cácia Santos Souza. Quando buscamos por 

História da Educação do Surdos, obtivemos, como resultado, 38 dissertações e 17 teses. 

No periódico CAPES, encontramos, como resultado da pesquisa para História da 

Educação Especial, um total de 484 produções, nenhum resultado equivalente à história da 

Educação Especial em Sergipe e 70 produções relacionadas à história da educação dos surdos. 
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No Banco de Dados de Teses e Dissertações da Universidade Federal de Sergipe, 

verificamos os trabalhos relacionados ao Programa de Pós-Graduação em Educação, e 

obtivemos 201 resultados. Destes, apenas três são relacionados à Educação Especial, dos 

quais 02 são referentes ao estudo histórico, produzidos por Patrícia Matos e Margarida Maria 

Teles. O terceiro, escrito por Antônio Carlos Nogueira Santos, não se enquadra no perfil 

histórico. 

A dissertação mais recente sobre o tema no Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGED) é da autoria de Iadrelhe Souza de Oliveira, intitulada “Práticas de atendimento do 

centro de reabilitação Ninota Garcia: Medicina e Educação (1962-1996)”, apresentada em 30 

de maio de 2014. Esse trabalho tem como objeto de estudo as práticas do Centro de 

Reabilitação Ninota Garcia, fundado no ano de 1962, quando a instituição inaugura uma nova 

etapa de atendimento ao deficiente no estado de Sergipe. O estudo de Oliveira (2014) tem 

uma importância significativa devido ao esforço desempenhado pela autora em compreender a 

natureza e a origem da educação da pessoa deficiente em uma das instituições estaduais mais 

importantes nesta especialidade. 

Quanto ao nosso referencial teórico, podem-se evidenciar os seguintes autores: 

Mazzotta (2005), por discutir a origem das políticas públicas e históricas no que concerne à 

Educação Especial; Jannuzzi (2006), por analisar a Educação Especial no Brasil desde sua 

origem até o século XXI; Rocha (2009), atualmente diretora do Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES), por ter trilhado sua trajetória de vida e de estudo dentro desta 

instituição e apresentar de forma singular os efeitos das narrativas dicotomizadas para a 

História da Educação de surdos; Souza (2009), por seu conhecimento e análise da constituição 

do campo da Educação Especial em Sergipe no século XIX e início do século XX; Soares 

(1996, 2005), por destacar a incorporação do oralismo como método pedagógico na década de 

50, através das iniciativas do INES, sob a direção da Ana Rímoli, nos estados brasileiros, 

como o curso de formação de professores de surdos e a Campanha para a Educação do Surdo 

Brasileiro; e Souza (2007), por descrever a gênese da educação dos surdos em Aracaju, 

delineando as práticas do Ninota Garcia.  

O marco conceitual utilizado neste estudo histórico é baseado nas categorias de 

representação e apropriação de Roger Chartier. Para esse autor, com o advento da História 

Cultural, torna-se cada vez mais difícil delimitar seu campo de estudo, traçar as fronteiras 

entre a História Cultural e as outras histórias, o que exige de nós uma mudança de perspectiva 
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ao considerarmos que “toda história, qualquer que seja, econômica ou social, demográfica ou 

política, é cultural” (CHARTIER, 2009, p. 33). 

 Ao partimos dessa premissa pós-estruturalista, estamos considerando que os textos não 

existem fora dos objetos e das vozes que o produzem – são, portanto, construídos significados 

pelas formas como são lidos, ouvidos e vistos, modificando-se e atuando na alteração da sua 

compreensão. Desta forma, Chartier destaca: 

 

[...] acarreta um desafio fundamental: compreender como as apropriações 

concretas e as invenções dos leitores (ou espectadores) dependem, em seu 

conjunto, dos efeitos do sentido para os quais apontam as próprias obras, dos 

usos e significados impostos pelas formas de sua publicação e circulação, e 

das concorrências e expectativas que regem a relação que cada comunidade 

mantém com a cultura escrita. (CHARTIER, 2009, p. 43) 

 

O excerto segue sobre as concepções de História Cultural, e o conceito abordado 

nele a respeito da representação atende ao objetivo proposto aqui. Para o autor, “não são 

simples imagens, verdadeiras ou falsas, de uma realidade que lhes seria externa; elas possuem 

uma energia própria que leva a crer que o mundo ou o passado é, efetivamente, o que 

disserem que é” (CHARTIER, 2009, p. 52). “Ao ressaltar a força das representações, sejam 

elas interiorizadas ou objetivadas, ela ajuda os historiadores a desfazer-se de sua 'bem frágil 

ideia do real', como escrevia Foucault” (CHARTIER, 2010, p. 26). Em “A História ou a 

leitura do tempo”, o autor explora o conceito de memória, definindo-a assim: “é conduzida 

pelas exigências existenciais das comunidades para as quais a presença do passado no 

presente é um elemento essencial da construção de seu ser coletivo” (Idem, p. 24). Analisando 

os escritos de Chartier (2010) em “Escutar os mortos com os olhos”, procuramos, como ele 

mesmo afirma, compreender o lugar do escrito na produção dos saberes. O autor destaca que 

 

conduzir a História da cultura escrita, dando-lhe como pedra angular a 

História das representações, é ligar o poder dos textos escritos que as dão a 

ler, ou a ouvir, com as categorias mentais, socialmente diferenciadas, que 

elas impõem e são as matrizes das classificações e dos julgamentos. 

(CHARTIER, 2010, p. 26)  

 

Chartier apresenta um conceito de escrito que queremos destacar e trazer para 

discussão neste trabalho, pois coloca o escrito como “o instrumento de poderes temíveis e 

temidos” (CHARTIER, 2010, p. 24). Assumimos nossa intenção de colocar os “escritos” 

concebidos como fontes que, nesta concepção, falem por si. Também compreendemos a 
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História como “narração das coisas ou ações como elas aconteceram, ou como teriam podido 

acontecer” (CHARTIER, 2010, p. 12).  

Em “Lembrar escrever esquecer”, Gagnebin explicita que a memória dos homens se 

constrói entre dois polos: o da transmissão oral viva e o da conservação pela escrita. A autora 

explica que, nesses dois polos, a memória se constrói como um rastro que 

 

inscreve a lembrança de uma presença que não existe mais e que sempre corre o 

risco de se apagar definitivamente. [A memória] vive essa tensão entre a 

presença e a ausência, presença do presente que se lembra do passado 

desaparecido, mas também presença do passado desaparecido que faz sua 

irrupção em um presente evanescente (GAGNEBIN, 2006, p. 44). 
A história remodela a experiência do leitor por “uma reconstrução do 

passado baseada nos rastros por ele deixados”, a partir de uma ausência, 

portanto, enquanto a ficção transforma a experiência temporal a partir de sua 

preciosa irrealidade; [...] Mas se o historiador luta contra o esquecimento 

(Heródoto) e trabalha para cavar um túmulo, seu gesto recorda 

simultaneamente aos vivos que nenhuma memória poderia torná-los 

inesquecíveis, isto é, eternos. Assim, a história luta igualmente contra este 

esquecimento primevo que nos é tão caro: o esquecimento de nossa própria 

morte. (Idem, p. 173-192) 

 

A mesma autora ainda nos fala de uma História que é objeto de modificações, cujo 

lugar é heterogêneo, compreendido pelo tempo-agora, para além do conceito de História, 

definido por Halbwachs (1990, p. 80) como “a compilação dos fatos que ocuparam o maior 

espaço na memória dos homens”. Chartier (2010, p. 12) atenta para uma História que deve 

respeitar as exigências da memória “necessárias para curar as infinitas feridas, mas, ao mesmo 

tempo, reafirmar a especificidade do regime de conhecimento que lhe é próprio, o qual supõe 

o exercício da crítica”. 

Gagnebin (2006, p. 27) contribui também com a seguinte definição de cultura: 

 

[A cultura] se caracteriza pela capacidade de entrar em comunicação com o 

outro e de proceder a uma troca; reconhecer nossa condição de mortais, 

condição tão incontornável como a exigência que ela implica: cuidar da 

memória dos mortos para os vivos de hoje.  

 

Chartier (2010, p. 16) define cultura como aquela “que articula as produções 

simbólicas e as experiências estéticas subtraídas às urgências do cotidiano, com as linguagens, 

os rituais e as condutas, graças aos quais uma comunidade vive e reflete sua relação ao 

mundo, aos outros e a si mesma”. 
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Em “A memória coletiva”, Halbwachs cita acontecimentos da sua vida e, a partir das 

suas experiências, destaca a importância do coletivo para explicitar seu conceito de memória. 

Desta forma, opõe memória coletiva a memória histórica. Analisa o lugar do tempo e do 

espaço na concepção da memória coletiva. A memória daqueles aqui estudados não será 

concebida apenas como individual, mas se utilizará dessa óptica. Nas palavras do autor, 

  

a memória coletiva se distingue da história pelo menos sob dois aspectos. É 

uma corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade que nada tem de 

artificial, já que retém do passado somente aquilo que ainda está vivo ou 

capaz de viver na consciência do grupo que a mantém (HALBAWCHS, 

1990, p. 82).  
 

Ainda sobre memória, Balandier (1999), em sua obra intitulada “O dédalo: para 

finalizar o século XX”, fazendo uso da metáfora do labirinto, permite que possamos 

compreender melhor algumas questões a respeito da sobremodernidade. Como exemplo, 

destaca: 

  

Este nosso final de século caracteriza-se pelas desconstruções do pós-

modernismo, banaliza as comemorações ao multiplicá-las, fazendo-as 

substitutos das ideologias mortas ou enfraquecidas; abandona sua gestão de 

sentido de uma verdadeira „indústria da comemoração. (BALANDIER, 1999, p. 

46) 
 

Há uma crise da palavra viva, que na sobremodernidade se enfraquece e se desnatura, 

pois as máquinas passam a transmitir essas palavras. A palavra verdadeira, para o autor, 

desaparece em proveito das linguagens oportunistas. Dessa crise, surge o empobrecimento das 

nossas memórias, a desqualificação de nossas temporalidades e de nossos lugares.  

 

É preciso fazer da memória o recurso de uma nova resistência, aquela que se 

opõe ao esquecimento e arma a vigilância dessas imagens horríveis, 

insuportáveis, recebidas do passado. [A memória] é aprendida na relação 

estabelecida entre o passado e o atual, de forma que “entrem em contato com 

o outro. (BALANDIER, 1999, passim). 
 

O procedimento de coleta de dados utilizado neste estudo baseou-se no levantamento 

de documentos como relatórios, atas, jornais, legislação, livros, registro de imprensa, teses e 

dissertações, ressaltando-se, entre eles: 
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 Legislação acerca da organização do Curso Normal de Formação de Professores 

para Surdos do INES; 

 Legislação acerca da organização do Curso de Especialização de Professores para 

Surdos do INES; 

 Anteprojeto do Curso de Especialização de Professores para Surdos do INES; 

 Regulamento do Curso de Especialização de Professores para Surdos do INES; 

 Grades curriculares do Curso Normal de Formação de Professores para Surdos, 

Curso Normal de Formação de Professores para Surdos (Zona Rural) e Curso de 

Especialização de Professores para Surdos do INES; 

 Fichas de matrículas das normalistas; 

 Diários de Classe dos professores; 

 Históricos escolares das normalistas; 

 Lista do corpo docente dos cursos referidos; 

 Publicações bibliográficas de Ana Rímoli de Faria Dória; 

 Anais da I Conferência Nacional de Professores de Surdos; 

 Manuais e livros utilizados pelas normalistas como materiais didáticos durante a 

realização do curso: “O treinamento acústico no curso primário”; “A linguagem oral 

para crianças deficientes da audição”; “Iniciando a compreensão da fala”; “A leitura 

oro-facial no horário escolar”; “A educação no lar, sua importância para a criança 

surda”; “Compreendendo a educação da criança surda”; “Introdução à didática de 

fala”; “Ensino oro-audio-visual para deficientes auditivos”; “Manual de Educação 

da criança surda”; e “Como ajudar uma criança surda”. 

 

Em abril de 2014, viajei para o Rio de Janeiro, a fim de conhecer o Instituto Nacional 

de Educação de Surdos (INES). Antes, entrei em contato com a diretora do instituto, Solange 

Rosa, que relatou que o acervo histórico encontrava-se em reforma, mas que disponibilizaria 

as fontes necessárias para nossa pesquisa. Pessoalmente, Solange Rocha mostrou o 

funcionamento da instituição naquele momento. Ainda no gabinete da diretoria, tivemos 

acesso aos livros da Ana Rímoli e às revistas publicadas naquele período (1950-1960). Fomos 

presenteados com uma obra muito importante, escrita pela própria Solange Rocha (2008) em 

comemoração aos 150 anos do INES, intitulada “O INES e a educação de surdos no Brasil: 

Aspectos da trajetória do Instituto Nacional de Educação de Surdos em seu percurso de 150 
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anos”. O arquivo corrente do Instituto, que guarda as fichas funcionais das discentes e os 

programas curriculares dos cursos, fica no acervo da Divisão de Formação e Capacitação de 

Recursos Humanos (DFCRH/INES). Os diários de classe encontram-se no Arquivo 

Permanente do INES. Na DFCRH, foram fotografados o exemplar referente às atas da 

Campanha Nacional de Educação do Surdos e os cadernos dos Cursos de Formação. Na 

biblioteca do INES, obtivemos acesso aos livros de Ana Rímoli e a algumas dissertações 

disponíveis naquele momento, entre as quais encontra-se “A construção de um projeto de 

educação bilíngue para surdos no Colégio de Aplicação do INES na década de 1990: O início 

de uma nova história?”, de Geise de Moura Freitas (2012). 

Além da pesquisa documental, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

professoras pioneiras na educação de surdos em Sergipe e ex-professores do Instituto 

Nacional de Educação dos Surdos que lecionaram nos cursos de especialização. Os principais 

aspectos abordados foram a formação acadêmica das professoras, a metodologia utilizada nas 

aulas dos Cursos de Formação, os recursos pedagógicos utilizados e a realidade em Sergipe 

antes e após a realização do curso. Foi entrevistado Lydio Bandeira de Melo, professor 

aposentado do INES e ex-professor do Instituto de Belas Artes do Rio Janeiro, quem nos 

aconselhou a procurar Maria Celeste Monnerat e Norma Montedoro. Além das entrevistas 

com essas professoras, tivemos acesso à entrevista concedida pela professora Léa Paiva 

Borges Carneiro à diretora do INES, Solange Rocha, e à realizada por Verônica dos Reis 

Mariano Souza com a cursista Yêda Garcia Melo. 

Houve tentativas de contato com as sergipanas que se especializaram no INES. 

Relatos indicavam que Maria Gilva e Yêda moravam em Salvador. Cinira e Lenira são irmãs 

e moravam em Capela; Iracema já faleceu. Não foi possível a realização das entrevistas com 

as especialistas. Obtivemos informações de que Maria Gilva não quer ser encontrada no 

estado da Bahia. Seus documentos pessoais foram localizados por intermédio do seu filho, 

mas a família prefere respeitar a distância. Localizamos o endereço da suposta moradia de 

Yêda Garcia, mas descobrimos que ela já mora em outro local, do qual os atuais moradores 

não têm o endereço. Cinira e Lenira não foram encontradas na cidade de Capela (SE). 

Segundo os vizinhos da antiga residência, ambas já haviam falecido. 

Para compreender as práticas pedagógicas que nortearam a formação dos professores 

que trabalharam com surdos, foi necessária a articulação entre as informações coletadas nas 
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entrevistas e nos documentos pesquisados, pois isso proporcionou um entendimento do 

universo escolar no qual os docentes estavam inseridos no período histórico mencionado. 

Esse estudo divide-se em duas seções. A primeira buscou descrever a trajetória do 

Instituto Nacional de Educação de Surdos estabelecendo uma relação deste com o cenário 

histórico nacional da educação brasileira e destacando as décadas de 1950 e 1960, quando se 

inicia o período da Ana Rímoli como diretora do instituto e se cria o Curso Normal de 

Formação dos Professores de Surdos. A segunda seção versa sobre as professoras sergipanas 

no Curso de Especialização de Professores para Surdos, com ênfase na iniciativa nacional que 

empreendeu a formação especializada na área e analisando-se a trajetória de sete professoras 

que foram cursar a especialização no INES. Quando estas professoras retornam ao estado de 

Sergipe, em 1962, iniciou-se o funcionamento do Ninota Garcia. Por fim, apresentamos as 

considerações finais. 
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1. A EDUCAÇÃO DE SURDOS E A FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Estudar a história da formação de professores de surdos em Sergipe é, de fato, um 

desafio. Ao tomar como objeto o Curso de Especialização de Professores de Surdos do INES, 

iluminamos um aspecto que também tem conexão com a história da formação de professores 

no Brasil e com a própria história da educação brasileira. Foi necessário delimitar, como 

campos de estudo, a Educação de Surdos e a Educação Especial, para que o percurso teórico 

ficasse mais nítido.  

 Enfrentamos a escassez de produções, especificamente em relação à história da 

formação de professores de surdos, como comprovado na Introdução deste trabalho. O que há 

no senso comum, conforme observado no material coletado, são discursos diletantistas, os 

quais, segundo Azevedo (1964, p. 566), “leva[m] o indivíduo a passear por todas as questões 

e doutrinas sem se aprofundar em nenhuma delas”, recaindo em anacronismos e repetindo 

sempre aquelas ideias que estamos acostumados a ouvir, de que “o deficiente é rejeitado, 

coitadinho, sempre colocado à margem da sociedade”.  

Não se pretende criticar nem discutir o lugar do “sujeito surdo”. Sugerimos apenas 

colocar esse ator do nosso cenário histórico – ora como protagonista, ora como coadjuvante – 

no seu lugar privilegiado de “ser humano”, aquele que faz história, que vivencia suas 

memórias, rememora-as e fala também como testemunha. Para Halbswachs (1990, passim), 

testemunhas são “indivíduos presentes sob uma forma material e sensível” e rememoração 

“significa uma atenção precisa ao presente, em particular a estas estranhas ressurgências do 

passado no presente, pois não se trata apenas de não se esquecer do passado, mas também de 

agir sobre o presente”. Acreditamos que, na educação do surdo no Brasil, existe um cenário 

onde todas as “aventuras e desventuras” apresentaram-se inicialmente, e este palco de cultura 

e educação denomina-se Instituto Nacional de Educação de Surdos. A primeira seção trata da 

descrição do INES. Para esta tarefa, recorremos a alguns autores na tentativa de compreender 

as contribuições desta instituição para a história educacional do surdo: Rocha (2008), Soares 

(2005), Jannuzzi (2006), Mazzotta (2005), Azevedo (1964), Mendes (2010), Toledo (1995), 

Nunes (2000), Vidal (2001), Carvalho (1998), e Paiva (2003). Para discorrer sobre a história 

da formação de professores de surdos, contamos com o aporte de Vicentini e Lugli (2009), 

Tanuri (2000) e Saviani (2009).  
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Além das fontes documentais, utilizamos depoimentos orais de ex-professores do 

INES: Maria Celeste Monnerat, Norma Montedoro, Léa Paiva Borges Carneiro e Lydio 

Bandeira de Mello. 

Percebe-se que a proposta de escolaridade do surdo pode ser explicada através do 

binômio educação especial / educação comum, no qual o ensino para os “normais” está 

voltado ao laicismo e a educação especial possui fortes marcas da caridade. 

 

1.1 História educacional do surdo 

Na produção historiográfica da Educação brasileira, é crescente a elaboração de 

estudos dedicados à história educacional do surdo e de deficientes físicos, visuais, 

intelectuais, entre outros. Os precursores, segundo Soares (2005), referem-se ao trabalho 

publicado por Jannuzzi (1985) sobre a educação dos deficientes mentais e, posteriormente, ao 

livro de Mazzotta, de 1996. 

A educação de surdos é um campo muito antigo, de quase cinco séculos, e as 

discussões hegemônicas eram sobre ensino e educação. Questões como caridade eram 

discutidas e já havia muita resistência a essa perspectiva. Desde a Idade Moderna, os surdos, 

bem como os demais deficientes, foram alvo da atenção religiosa e médica. A ciência, por sua 

vez, passou a dedicar-se ao estudo da mudez impulsionada pela Revolução Científica, marco 

desse período. Soares apresenta: 

 

[...] o desenvolvimento da anatomia está ligado ao desenvolvimento de toda 

a medicina que, por sua vez, está situada num contexto histórico de 

desenvolvimento das ciências em geral. Dessa forma, o interesse despertado 

pelos médicos na investigação da mudez, ocasionada pela surdez, poderia, 

também, ser explicado pelo papel importante da medicina no período da 

Revolução Científica. (SOARES, 2005, p.13) 
 

Diferentes causas motivaram as ações educativas nos países da Europa, a exemplo de 

Itália e Espanha no século XVI, e de Holanda, Inglaterra e Alemanha no século XVII e início 

do XVIII. Os médicos utilizavam como principal recurso a escrita, e a educação dos surdos 

nesses países também era caracterizada por essa ferramenta. A escrita foi utilizada porque 

poderia ser explorada através da visão, mas esse recurso só era posto em prática após a 

verificação da “capacidade” do surdo de adquirir conhecimento. Desta forma, os estudos 

demonstram uma hierarquização nas práticas, uma vez que seria a partir da escrita que se 

conseguiria a fala (SOARES, 2005, p. 19). 
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Nesse período, já se havia comprovado que a ausência da audição não estava 

relacionada com alterações cognitivas. Portanto, o surdo conseguia aprender; discutia-se, 

porém, a melhor forma de ensinar-lhe. 

 

No século XVI, Cardano já havia comprovado que a surdez não alterava a 

inteligência e que, portanto, o surdo era capaz de aprender, afirmando, ainda, 

que a melhor forma para ensiná-lo seria através da leitura e da escrita. 

Entretanto, é possível perceber que o ensino através da leitura e da escrita, 

que foi utilizado na educação de surdos, nessa época, não tinha 

correspondência com a palavra instrução tal qual era seu significado na 

educação dos normais. Só que, examinando-se a questão mais atentamente, 

pode-se verificar que o avanço na educação da parcela de população 

considerada normal parece não corresponder ao avanço na educação de 

surdos. O máximo que se pode extrair dos conhecimentos que a ciência 

oferece é a possibilidade de fazê-los aproveitar melhor seus resíduos 

auditivos para que assim consigam adquirir, de forma mais eficiente, a 

linguagem oral. (SOARES, 2005, p. 37) 
 

A partir dos estudos apresentados por Soares (2005), foi possível identificar algumas 

relações extremamente importantes entre educação do surdo e medicina, haja vista 

 

o trabalho de Helmont, que era gramático e que, através da descrição do 

método de oralização do surdo-mudo, deixou evidente a importância do 

conhecimento anatômico dos órgãos articulatórios. No entanto, para se 

identificar as razões que têm levado a educação de surdos a secundarizar a 

importância do conteúdo escolar, torna-se necessária a compreensão destas 

primeiras iniciativas de práticas oralistas, num contexto onde oralidade e 

escrita possuíam alcance e significações diferentes dos séculos posteriores. 

(SOARES, 2005, p. 24) 
 

Percebe-se, com essas colocações, que a educação dos surdos nos séculos XVI e XVII 

valorizava a escrita como recurso que poderia substituir a fala. Ao contrário do que aconteceu 

nos séculos posteriores, priorizava-se a linguagem escrita, secundarizando a oral, “não pelo 

fato de se julgar necessário ao surdo a obtenção desse tipo de conhecimento, mas, sim, por se 

constituir um elemento facilitador para sua participação social” (SOARES, 2005, p. 25). O 

melhor método de ensino para o surdo foi discutido no Congresso Internacional de Surdos-

Mudos. Soares detalha: 

 

No primeiro Congresso Internacional de Surdos-Mudos, que aconteceu em 

Paris, em 1878, sustentou-se que o melhor método de ensino seria aquele 

que combinasse a articulação com a leitura das palavras nos lábios, mas 

conservando o uso de gestos como medida de auxílio entre professores e 

alunos durante o período inicial. Porém, em 1880, quando se realizou o 
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Congresso de Milão, foi rechaçado o uso simultâneo de fala e gesto, e o 

método recomendado foi o oral puro. No ano seguinte, no Congresso 

realizado em Bordeaux, seguiu-se a mesma linha de pensamento. Mais 

enfático ainda foi o Congresso realizado em Gênova, em 1892, que, além de 

apoiar o método oral puro, defendeu o emprego de um sistema único de 

instrução em todos os institutos, sustentando que o ensino de um idioma só 

poderia ser baseado no desenvolvimento natural da linguagem. (SOARES, 

2005, p. 35) 
 

Segundo Soares (2005, p. 45), o Congresso de Milão, realizado em 1880, considerou a 

superioridade do método oral puro em relação ao ensino que combinava fala e gesto para o 

desenvolvimento da linguagem do surdo. 

Anteriormente, em 1800, no Instituto Nacional de Surdos-Mudos de Paris, havia o 

favoritismo pelo método gestual. O método oral puro foi implantado gradualmente nas turmas 

deste instituto. O trabalho educacional com os surdos e cegos também teria chegado ao Brasil 

através da França, porém, na realidade, o que prevaleceu foi o descaso por essa educação e 

pela educação popular em geral. A educação não era prioritária, uma vez que a mão de obra 

era escrava (JANNUZZI, 2006; SOARES, 2005). 

A educação em meados do século XIX destinava-se aos privilegiados. Havia o rigor 

da autoridade, e a educação de surdos e normais encontrava-se no mesmo nível de 

preocupação, na medida em que ambas voltavam-se para a questão do método. O ensino era 

proporcionado aos dois sexos e havia predomínio quase absoluto das atividades intelectuais, 

do discurso e do saber da ciência, destinado a grupos restritos (SOARES, 2005; DAFLON, 

2010). 

A concepção de “diferente” viajou por mares e chegou ao Brasil com a Família Real 

portuguesa, em 1808, excluindo os indivíduos considerados deficientes, a partir de suas 

diferenças. Azevedo pontua: 

 

Com a vinda de D. João VI e cerca de 15 mil pessoas chegadas com a 

família real, a velha cidade, que dormia no marasmo, desperta para uma vida 

nova, sacudida do inesperado acontecimento e erguida de súbito à categoria 

de capital do Império Português. A cidade colonial de ruas estreitas e 

tortuosas transforma-se com o esplendor da corte e o impulso de seu 

comércio e, pela atração dos novos encantos da vida urbana, torna-se o 

centro da vida intelectual do país, para onde convergem brasileiros vindos de 

quase todas as províncias. (AZEVEDO, 1964, p. 550) 
 

De fato, a chegada da Família Real ao Brasil trouxe para o país a promessa de 

prosperidade, e realmente começou naquele momento a inserção de novas culturas e práticas. 
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Procurava-se reconstruir uma nação que, segundo o próprio Azevedo, “passara por um 

período de atraso”. Para tanto, a educação voltava-se para a formação dos filhos das famílias 

abastadas. 

Sobre as ruínas do velho sistema colonial, limitou-se D. João VI a criar 

escolas especiais, montadas com o fim de satisfazer o mais depressa possível 

e com menos despesas a tal ou qual necessidade do meio a que se 

transportou a corte portuguesa. Era preciso, antes de mais nada, prover à 

defesa militar da Colônia, e formar para isso oficiais e engenheiros, civis e 

militares: duas escolas vieram atender a essa necessidade fundamental, 

criando-se em 1808 a Academia de Marinha e, em 1810, a Academia Real 

Militar, com oito anos de curso (AZEVEDO, 1964, p. 552). 
 

Havia, no Rio de Janeiro, uma elite de bacharéis e, entre eles, os médicos. Desta 

forma, estabeleceu-se um caráter higienista nas ações assistencialistas de apoio aos 

deficientes, inclusive aos surdos. A medicalização e o assistencialismo eram componentes 

constantes na sua educação (SOARES, 2005; SOUZA, 2007; LOBO, 2008). Lobo retrata da 

seguinte forma: 

 

Preocupados com a organização da vida urbana e a saúde das elites, os 

médicos do século XIX iniciaram a caça aos degenerados, começando por 

elaborar as primeiras classificações dos graus de degenerescências e os 

diagnósticos de cura com base na causa oculta de quase todas as doenças: a 

hereditariedade (LOBO, 2008, p.78). 
 

Os advogados, médicos, professores e legisladores brasileiros, no século XIX e início 

do século XX, associavam a educação das pessoas deficientes aos ideais de civilidade e 

desenvolvimento e à denominada cultura de primeiro mundo. Os princípios e os respaldos 

teóricos para a sustentação de suas propostas vieram não só da Europa, especialmente da 

França, mas também dos Estados Unidos da América. Os estudantes do Brasil, como, aliás, 

em toda parte, vinham da elite da sociedade – do patriarcado rural ou daquela pequena 

burguesia que procurava ascender às camadas superiores –, dirigiam-se às aulas e aos ginásios 

e, daí, às escolas das profissões liberais, especialmente às duas faculdades de Direito 

(AZEVEDO, 1964; SOUZA, 2007). 

 

Essa vinculação da educação do deficiente com o campo médico apareceu 

desde os primórdios, como salientei, embora também a encontremos, no 

século XIX, ligada a estabelecimentos de ensino regular. No campo da 

produção teórica, vamos encontrar também pioneiramente os médicos, logo 

seguidos pelos pedagogos da rede regular de ensino, fortemente 

influenciados pela psicologia. (JANNUZZI, 2006, 28) 
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Na perspectiva de Thompson (1981), o processo social, em sua totalidade, surge não 

como mais uma história “setorial”, mas como uma história total da sociedade. Partindo deste 

conceito de materialismo histórico, apreende-se a necessidade de atribuir as genealogias da 

deficiência aos fatores sociais e não meramente atrelá-los às hierarquizações desta mesma 

sociedade. 

 

1.2 Fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos 

 

A gênese da Educação Especial no Brasil tem como marco, no Período Imperial, a 

criação do Instituto de Meninos Cegos (1854) e do Instituto de Surdos-Mudos (1857). Em 12 de 

setembro de 1854, através do Decreto Imperial nº 1.428, fundou-se, na cidade do Rio de 

Janeiro, o Imperial Instituto Nacional dos Meninos Cegos, embora a obrigatoriedade e a 

gratuidade do ensino elementar não fossem cumpridas. Em 26 de setembro de 1857, ainda por 

D. Pedro II, fundou-se o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, pela Lei nº 839. Ambos os 

institutos funcionavam sob a manutenção e administração do poder central (JANNUZZI, 

2006; MAZZOTTA, 2005). 

O Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) surge devido às iniciativas de 

Hernest Huet, que, em 1855, apresentou ao imperador D. Pedro II um relatório que 

demonstrava o interesse em criar uma escola para surdos no Brasil. 

 

Em Junho de 1855, E. Huet apresenta ao imperador D. Pedro II um relatório 

em Língua Francesa, cujo conteúdo revela o plano de criação de um 

estabelecimento para surdos. As referências e os detalhamentos contidos no 

documento demonstram um conhecimento prévio de seu autor e da realidade 

brasileira, fato que nos remete à concisa biografia narrada pelo pesquisador 

mexicano César Ernesto Escobedo Delgado ao então presidente da FENEIS, 

Antônio Campos de Abreu. Dentre outros dados, consta que Huet emigrou 

para o Brasil em 1852. (ROCHA, 2008, p. 27).   
 

 A educação das crianças deficientes surgiu institucionalmente, mas de maneira tímida, 

no conjunto das concretizações possíveis das ideias liberais que tiveram divulgação no Brasil 

no fim do século XVIII e começo do XIX. (JANNUZZI, 2006, P.6). Para Azevedo (1964), 

criações muito mais inspiradas em um espírito humanitário do que dispostas a encaminhar 

solução aos graves problemas – não passavam de tentativas, quase inoperantes, no seu acanhado 

círculo de ação. O Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, possuía 35 alunos para uma 
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população de mais de 12 mil cegos existentes no Império; e o Instituto de Surdos-Mudos não 

apresentava mais de 17 alunos para uma população calculada em 10 mil surdos-mudos. 

 Azevedo (1964) refere-se ao Instituto Nacional de Educação de Surdos de forma 

simplista, uma vez que não destaca, por não ser esse o objetivo da sua obra, a importância 

dessa instituição para a educação dos surdos no Brasil, bem como as discussões que 

envolviam a formação de professores, currículo educacional e métodos de ensino. Mazzotta, a 

respeito destes pontos, descreve: 

 

A despeito de se constituir medida precária em termos nacionais (em 1872, 

com uma população de 15.848 cegos e 11.595 surdos, atendiam 35 cegos e 

17 surdos), a instalação do IBC e do INES abriu possibilidade de discussão 

da educação dos portadores de deficiência, no 1º Congresso de Instrução 

Pública, em 1883, convocado pelo Imperador em dezembro de 1882. Entre 

os temas do referido congresso figurava a sugestão do currículo e formação 

de professores para cegos e surdos. (MAZZOTA, 2005, p. 30) 
 

 O I Congresso de Instrução Pública, de 1883, também citado por Jannuzzi (2006), 

diante da precariedade do ensino e tendo como justificativa os dados do recenseamento, 

versou sobre a educação dos surdos. Os pareceres apresentados pelo diretor Dr. Tobias Leite e 

o pelo professor Dr. Menezes Vieira mostram que estes eram antagônicos e os seus discursos 

refletiam as discussões do Congresso de Milão. Rocha destaca o discurso de Dr. Menezes 

Vieira, defensor do oralismo. 

 
Segundo ele, existiam 364 Institutos para surdos espalhados pela Europa, 

Estados Unidos, Canadá e Japão. Seu discurso tinha como tônica a 

importância de oferecer instrução às pessoas surdas para torná-las produtivas e 

socialmente viáveis. Embora reconhecendo o empenho do Dr. Tobias como 

diretor, fazia severas críticas ao programa de ensino com foco na escrita e na 

profissionalização. Discordava da orientação de oferecer a disciplina de 

Linguagem Articulada somente para os mais aptos. Para ele, em consonância 

com a deliberação de Milão, era fundamental o ensino indistintamente dessa 

disciplina já que, dentre outros argumentos, os exercícios para a articulação 

oral produziam um melhor desempenho dos órgãos da respiração e 

consequente maior qualidade na oxigenação cerebral (ROCHA, 2008, p. 45-

46). 
 

 O conceito de oralismo
1
 sempre gerou muita polêmica. De acordo com Rocha, “o 

representante norte-americano, professor Gallaudet, filho de mãe surda, resistiu à deliberação, 

argumentando a importância dos sinais para os surdos”. 

                                                             
1
  Oralismo, ou método oral, é o processo pelo qual se pretende capacitar o surdo na compreensão e na 

produção de linguagem oral e que parte do princípio de que o indivíduo surdo, mesmo não possuindo o nível de 
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 De acordo com Souza (2007), Tobias Rabelo Leite
2
 era filho do capitão Tobias Leite, 

proprietário do engenho São Bento do município de Laranjeiras, em Sergipe. Médico 

sanitarista, foi um dos primeiros a observar o início do surto da febre amarela no Rio de 

Janeiro. Embora ligado ao imperador D. Pedro II, continuou no cargo de diretor após a 

mudança para o regime republicano; acredita-se que por sua ligação com o diretor do Instituto 

de Cegos, o republicano Benjamin Constant. 

Mazzota (1996) classifica a Educação Especial brasileira em dois períodos: de 1854 

a 1956; e de 1957 a 1993. O primeiro período é caracterizado por algumas iniciativas oficiais 

e outras particulares, mas isoladas. O segundo é caracterizado por iniciativas oficiais de 

âmbito nacional. É válido mencionar que, segundo Mazzotta (2005), surgem, de 1932 a 1943, 

classes especiais com objetivos educacionais, como, por exemplo, a Santa Casa de 

Misericórdia, que disponibilizava o ensino hospitalar, e o Lar Escola São Francisco, que 

acompanhava a reabilitação de deficientes físicos. 

Segundo Mendes (2010), após a proclamação da República em 1889, o Brasil recebeu os 

estudantes que haviam estudado na Europa e chegavam esperançosos com a modernização do país. 

A Constituição de 1891 instaurou o federalismo, cabendo aos estados e municípios a 

responsabilidade do ensino primário e profissionalizante; e à União, o ensino secundário e superior. 

Tobias Leite defendia que a educação de surdos deveria ser limitada ao ensino primário, 

basicamente agrícola, e que o Instituto deveria atender aos alunos do Rio de Janeiro e do 

Espírito Santo e preparar professores especializados para trabalhar nos institutos de outras 

províncias. Quanto às meninas, defendia que a instrução fosse recebida em casa (ROCHA, 

1997). 

Em agosto de 1896, Dr. Tobias faleceu e o professor Joaquim Borges Carneiro 

assumiu interinamente a direção do Instituto, até fevereiro de 1897, quando tomou posse o Dr. 

João Paulo de Carvalho. Rocha detalha o Decreto nº 3964, que regulamentava as práticas do 

Instituto: 

 

                                                                                                                                                                                              
audição para receber os sons da fala, pode se constituir em interlocutor por meio da linguagem oral. (SOARES, 

2005, p. 01). 

2
  Dr. Tobias Leite foi um defensor do ensino profissionalizante, pois acreditava que o surdo deveria 

dedicar-se a um ofício, de preferência acompanhando a tendência nacional, o ensino agrícola. Os alunos 

aprendiam a atividade agrícola numa horta construída sob as ordens do diretor, desenvolvendo, portanto, uma 

futura atividade econômica. Para Tobias, os surdos necessitavam de uma linguagem que os possibilitasse manter 

relações sociais; por isso, defendeu o ensino da escrita e da vocal artificial. Fez também traduções de livros 

franceses utilizados no Instituto de Paris, como mostra Soares (2005). 
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Na gestão do Dr. Paulo de Carvalho, diretor do Instituto na virada do século, 

foi assinado o Decreto nº 3964, em março de 1901, baixando um novo 

regulamento para o Instituto. Através dele, foi mantido o plano de estudos 

estabelecido no regulamento de 1873, que preconizava o ensino da 

Linguagem Articulada e a Leitura sobre os Lábios aos que tivessem aptidão. 

Também foi criada mais uma vaga para professor repetidor, quatro no total, 

e ampliada a entrada de alunos internos gratuitos, trinta e cinco ao todo. No 

mesmo ano, foi instituída a oficina tipográfica, cuja qualidade dos serviços 

era responsável pela grande procura de entidades públicas e privadas para 

imprimir suas publicações. (ROCHA, 2008, p. 51) 
  

Ainda segundo Rocha (2008), Dr. João Brasil Silvado, em 1905, nomeou, para a 

função de repetidor, seu filho João Brasil Silvado Júnior. Em 1907, o professor Saul Borges 

Carneiro também é nomeado repetidor. Vale destacar que os dois professores representavam 

campos divergentes da educação de surdos: o professor Silvado era mais alinhado ao método 

da Escola Francesa, enquanto Saul Borges engajava-se no método oral. 

Em 1907, Dr. Custódio Ferreira Martins assumiu a direção do Instituto, e sua gestão 

durou 23 anos. Neste período, foi realizada a obra de ampliação do INES, justificada, entre 

outros fatores, pela criação de uma seção feminina. Iniciava-se, neste período, uma retomada 

do método oral puro, o que fez com que os professores retomassem a organização de 

programas de ensino da linguagem.  

 

No ano seguinte, os professores organizaram novos programas para o ensino 

da linguagem, posteriormente aprovados pelo Ministro do Interior. Já em 

1914, no terceiro ano de experiência com o método Oral Puro, os resultados 

não foram positivos. O diretor Custódio Martins enviou um relatório ao 

governo insistindo em adaptar métodos de ensinos mais adequados às várias 

aptidões e capacidades dos alunos do Instituto. (ROCHA, 2008, p. 54) 
 

De acordo com Toledo (1995) em A Cultura Brasileira, o país vivenciava uma fase 

de mudança econômica no início do século XX, com a introdução da indústria e a 

intensificação da urbanização. Contudo, ainda assim, a maior parte da população não tinha 

acesso à escolarização. 

 

O interesse médico pelas pessoas com deficiências teria maior repercussão 

após os serviços de higiene mental e saúde pública, que em alguns estados 

deu origem aos serviços de inspeção médico-escolar e à preocupação com a 

identificação e educação dos estados anormais da inteligência. Os objetivos 

do Serviço de Higiene Mental e Ortofonia justificaram, inclusive, o estudo 

do comportamento de pais e mestres, no lar e na escola, e sua atitude em 

relação às crianças. Cumpre frisar que esses serviços tinham um âmbito 

restrito de atuação, no acompanhamento dos trabalhos pedagógicos das 
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cinco escolas experimentais criadas durante a gestão de Anísio [...] 

(NUNES, 2000, p.359-360) 
 

Vidal (2001) expõe, em sua obra, que havia no Distrito Federal um serviço itinerante 

de inspeção médica que visitava as escolas, atualizando seu conteúdo. Por esta classificação, 

os alunos eram encaminhados às Clínicas Escolares, médicas ou dentárias, para a cura dos 

males identificados.  

Com a justificativa de controlar a heterogeneidade e atender às diferenças individuais 

dos alunos, os discursos pedagógicos acabaram reforçando uma imagem abstrata do alunado, 

transformando-o em categorias codificadas em fichas e testes (NUNES, 2000). Essas medidas 

explicitam as tentativas de atuação com as crianças “frágeis” dentro do sistema escolar, em 

específico no sistema carioca, criando espaços diferenciados para estudantes normais e débeis. 

  

Azevedo procurou, também, controlar o corpo do educando. Fichas de 

natureza médica e dentária foram instituídas pela Diretoria da Instrução 

Pública, com o objetivo de efetuar uma avaliação geral e sistemática das 

condições de saúde infantis. As fichas continham medidas antropométricas, 

relato de doenças anteriores, hábitos da criança e da família, antecedentes de 

alcoolismo, tabagismo, sífilis etc. (VIDAL, 2001, p. 60) 
 

Nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, surge timidamente, a 

organização de escolas para deficientes, “estruturando no fim dos anos de 1920 a base de 

associações profissionais que, de maneira ambígua e imprecisa, foram criando um campo de 

reflexão à procura de um espaço efetivo para a concretização de sua ação pedagógica” 

(JANNUZZI, 2006, p. 24).  

 Entre 1922 e 1930, foram introduzidas medidas nacionais que tinham como objetivo 

tornar a escola um espaço de saúde e moralização. Estas modificações foram implantadas no 

então Distrito Federal por Antônio Carneiro e Fernando de Azevedo. Nunes enfatiza o aspecto 

de “homogeneização” da escola primária: 

 

De todas as tentativas de homogeneizar um espaço tão diferenciado como a 

escola primária, a mais séria foi a distribuição dos alunos da rede escolar 

para determinados lugares. Dentro das escolas passaram a existir, 

legitimados pelas fichas médicas, fichas pedagógicas, testes, psicológicos e 

de escolaridade, espaços destinados para as crianças normais, para as 

crianças débeis (frágeis de saúde), para as crianças inteligentes, para as 

crianças retardadas. (NUNES, 2000, p. 255) 
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A forma de lidar com a heterogeneidade anulou a capacidade real do aluno, que se 

viu diante de tantas medidas de controle da “diferença” dependente das suas condições físicas. 

Vidal (2001) atenta para o caráter azevediano, que além de disciplinar a distribuição das 

escolas, procurou controlar o corpo do educando. Após passarem por serviços médicos e 

odontológicos, os alunos eram encaminhados para a “cura” dos males identificados.  

De acordo com Rocha (2008), durante a gestão de Dr. Custódio Ferreira, havia 

bastante insatisfação. O Instituto não oferecia condições adequadas de ensino, os alunos não 

tinham recursos financeiros, viviam como maltrapilhos e a sede do INES não servia apenas 

aos surdos, mas era dividida com outros órgãos federais. Nesse contexto, Dr. Custódio 

recebeu inúmeras críticas até que, com o fim da República Velha, foi exonerado. 

 No governo de Getúlio Vargas, a partir de 1930, houve muitas mudanças em nosso 

país, e o Instituto ficou sob a direção do Dr. Armando Lacerda, nomeação consequente da 

divulgação de suas pesquisas. 

  

Em meados da década de 20, dois jovens médicos otologistas, Dr. Armando 

de Paiva Lacerda e Dr. Henrique Mercaldo, tiveram seus trabalhos de 

reeducação auditiva reconhecidos no âmbito científico e foram amplamente 

divulgados pela imprensa. Em uma das matérias do jornal O Globo, do dia 

19 de março de 1926, o Dr. Armando explicou os fundamentos do Método 

de Reeducação Auditiva. Os dois dividam o consultório, onde trabalhavam o 

método desenvolvido por Zund-Burguet, considerado a maior autoridade em 

otologia clínica da época. Tratava-se da Kinesitherapia do ouvido: 

tratamento rigorosamente dosado, por meio de vibrações sonoras, excitante 

natural do órgão auditivo, associados à trepidação molecular. O sucesso do 

resultado é maior ou menor de acordo como o estado geral do enfermo, as 

circunstâncias em que se encontra, a dependência direta do tempo da 

anormalidade auditiva e a natureza da surdez. (ROCHA, 2008, p. 63) 
 

Inicialmente, Dr. Armando
3
 buscou reorganizar o INES. No país, corriam as 

influências dos escolanovistas, que empreendiam a Escola Nova, movimento que “teria em 

sua base a concepção humanista moderna, pela qual a visão de homem está centrada na 

existência e a natureza é mutável” (NUNES, 2000, p.21). Segundo Rocha (2008), Dr. 

Armando elaborou um plano de atendimento diferenciado. A ideia era dividir os alunos entre 

os que tivessem aptidão para a linguagem articulada e os que só poderiam ser trabalhados pela 

escrita. 

 

                                                             
3  O método acústico oral, segundo o Dr. Armando Lacerda, foi uma denominação criada por ele próprio, 

em substituição às denominações norte-americanas e europeias. (SOUZA, 2005, p. 59) 
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A partir de 1930, a sociedade civil começa a organizar-se em associações de 

pessoas preocupadas com o problema da deficiência; a esfera governamental 

prossegue a desencadear algumas ações visando à peculiaridade desse 

alunado, criando escolas junto a hospitais e o ensino regular; outras 

entidades filantrópicas especializadas continuam sendo fundadas; há 

surgimento de formas diferenciadas de atendimento em clínicas, institutos 

psicopedagógicos e centros de reabilitação, geralmente particulares, a partir 

de 1950, principalmente. Tudo isso no conjunto da educação geral na fase de 

incremento da industrialização no Brasil, comumente intitulada de 

substituição de importações, nos espaços possíveis deixados pelas 

modificações capitalistas mundiais. (JANNUZZI, 2006, p. 68) 
 

 Neste período, o Brasil apresenta rápido desenvolvimento econômico-social, e surge o 

nacionalismo como ideologia. Nesse contexto, dissemina-se pelo país a crença de que, através 

do aumento no número de escolas e de um determinado saber, se alcançaria o nível de 

desenvolvimento almejado. O Manifesto dos Pioneiros surge através da iniciativa de vários 

educadores comprometidos com a reforma educacional do país (SOARES, 2005, p. 62; 

PAIVA, 2003). 

 Com a institucionalização da educação especial no Brasil, em 1854 com o Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos, e em 1857 com o Imperial Instituto de Surdos-Mudos, as 

iniciativas para o ensino de surdos foram tímidas, iniciadas com o I Congresso de Instrução 

Pública, em 1883, que procurou discutir o currículo e a formação de professores para 

deficientes visuais e auditivos. Como vimos anteriormente, os gestores do Instituto Nacional 

de Educação de Surdos estavam em constante diálogo com as questões políticas e havia uma 

aproximação com o cenário nacional. Porém, na década de 1930, em meio à efervescência do 

ideário escolanovista, surge o projeto da pedagogia emendativa, que discutia amplamente a 

educação do surdo no Brasil. 

 

1.2.1 Pedagogia Emendativa 

 

 É a partir de 1930 que muitos educadores envolvidos com a educação dos deficientes 

passam a utilizar o termo “ensino emendativo”. A educação do deficiente começa a processar-

se no conjunto da reorganização da burguesia, que afastou do governo do país os 

representantes do eixo São Paulo-Minas Gerais. Dr. Armando Lacerda publicou, em 1934, a 

“Pedagogia Emendativa do Surdo-Mudo”, com o objetivo de “suprir falhas decorrentes da 

anormalidade, buscando adaptar o educando ao nível social dos normais. No que concerne ao 

surdo-mudo, esse desideratum é alcançado por intermédio do ensino de linguagem e do 



33 
 

 

correspondente desenvolvimento” (LACERDA apud SOARES, 2005; JANNUZZI, 2006). 

Soares (2005) afirma em relação à educação do surdo: 

 

Uma vez que se comprovou que o surdo-mudo era possuidor de inteligência, 

era necessário suprir a sua deficiência principal, a falta de linguagem. Para 

livrá-lo do ócio, era preciso atuar sobre esses dois aspectos: a capacidade 

para se comunicar, que era (e, provavelmente, sempre será) requisito 

fundamental, sem o qual não é possível interagir socialmente, e de exercer 

um tipo de trabalho. Porém, essa ocupação estava vinculada à maneira como 

era percebida a sua deficiência dentro dos diferentes contextos. Em outras 

palavras, as mudanças que houve em relação às formas de participação 

social do surdo-mudo estiveram  ligadas às diferentes expectativas quanto ao 

seu desenvolvimento. Expectativas estas que, de uma certa maneira, 

estiveram atreladas às transformações econômicas, políticas e culturais 

sofridas pelas sociedades. (SOARES, 2005, p. 68) 

 

 Em 1937, Getúlio Vargas relata que o ensino emendativo tinha uma aplicação difícil, 

por ser restrita, e receberia ampliações envolvendo os “fisicamente anormais, os retardados de 

inteligência e os inadaptados morais”. O conteúdo principal expresso na pedagogia 

emendativa era aquele que serviria para a comunicação do surdo. Dr. Armando Lacerda 

expõe, naquele momento, que o conteúdo estava subordinado à obtenção de conteúdo 

linguístico, oral ou escrito, diz respeito, somente, aos procedimentos específicos para o 

desenvolvimento da linguagem utilizada no cotidiano. (SOARES, 2005, p.113; JANNUZZI, 

2006, 71) 

 É necessário compreendermos que o Programa de Educação e Ensino do Dr. Armando 

voltava-se para o atendimento diferenciado dos surdos. Os estudantes aprendiam a linguagem 

articulada e a linguagem escrita, e esse ensino ocorria de forma separada – cabia, como critério, a 

aptidão do aluno. 
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Figura 1 - Ensino da linguagem oral e escrita 

 

Fonte: Instituto Nacional de Surdos-Mudos, 1936. Publicado por Rocha (2009) 

 

1.2.2 O INES sob os olhares dos professores 

 

A professora Léa Paiva Borges Carneiro
4
 concedeu uma entrevista gravada a Solange 

Rocha, revelando dados sobre a rotina no Instituto, material disponibilizado em arquivo de 

vídeo. Léa Carneiro ingressou no INES em 1934, primeiramente como professora repetidora; 

posteriormente, reingressou através de concurso, como Auxiliar de Ensino.  

Carneiro relatou que o professor Saul era bastante gabaritado e orientava a professora 

repetidora; as crianças que apresentavam resíduo auditivo eram encaminhadas para o professor 

Silvado. Em relação à formação docente, diz que formou muitos professores e que utilizava 

livros do Instituto de Paris, afirma a influência americana e francesa. A comunicação entre e os 

professores e os alunos era realizada, segundo Carneiro, através da mímica (quando permitido) 

e da leitura labial. O INES recebia muitos estudiosos de fora do país, a exemplo de André 

Ombredane, que estudava os Testes de Educabilidade, afirma a professora. 

                                                             
4
  Léa Paiva Borges Carneiro foi professora no INES de 1934 a 1952. Após esse período, foi designada, 

através do Diário Oficial da União (Portaria nº 27, de 07 de agosto de 1952), para lecionar, no Curso Normal, a 

Unidade IV do programa da cadeira Didática Especial. 
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A entrevistada destaca que o conceito de disciplina ficava em segundo plano, pois os 

focos principais eram a linguagem escrita e a linguagem oral. Quanto à seriação, “havia, mas 

não se dava atenção; só se começava a ensinar determinadas matérias depois de [o aluno] 

adquirir a linguagem”, relatou. 

 
O ensino era diferenciado e dividido em: Linguagem Escrita, Linguagem 

Oral (Leitura Labial) e Linguagem Oral/Auditiva, oferecida aos que 

tivessem resíduos, ministrada pelo professor Brasil Silvado Júnior. Os 

estudos chegavam ao fim quando o aluno dominava uma profissão, das 

muitas oferecidas nas oficinas da Instituição, como: encadernação, sapataria, 

alfaiataria, modelagem e mercenária. (ROCHA, 2008) 
 

 É recorrente, no discurso de Léa Carneiro, a ênfase no ensino profissionalizante: “era 

muito importante no Rio de Janeiro; ensinavam professores como Bandeira de Melo, 

Bustamante de Sá, Ângelo, Wanderlei...”. Carneiro ressalta ainda que a gestão do Mello 

Barreto era marcada pela disciplina. 

 O acesso à entrevista com Léa Carneiro permitiu-nos conhecer algumas peculiaridades 

de três gestões com quais ela teve contato: as de Armando Lacerda, Mello Barreto e Ana 

Rímoli – esta última descrita com detalhes. 

Na segunda viagem ao Rio de Janeiro, no mês de outubro, entrevistamos Maria Celeste 

Monnerat
5
 e Norma Montedoro

6
, ambas ex-professoras dos cursos de formação de professores, as 

quais relataram fragilidade física e impossibilidade de um encontro mais prolongado. Maria 

Celeste foi bastante incisiva em relação ao método atualmente em prática no INES, e as duas 

defenderam, através de vários argumentos, o oralismo adotado por Ana Rímoli. 

O professor Lydio Introcazo Bandeira de Mello
7
, nos dois encontros que tivemos em seu 

ateliê no Rio de Janeiro, demonstrou, em seu discurso, a qualidade do ensino no INES, 

enfatizando o currículo dos docentes dos Cursos de Formação: a maioria possuía educação 

superior e eram profissionais de destaque. Relatou que, naquele momento, além de ministrar aulas 

para surdos, era professor da Escola de Belas Artes, e, apresentando suas obras e arquivos 

pessoais, destacou suas exposições em Londres e as obras que fazem parte da arquitetura de 

algumas instituições do Rio de Janeiro. Apesar de bastante proativo, o professor Bandeira de 

                                                             
5
  Em documento publicado pelo Diário Oficial da União em Junho de 1953, consta que a professora foi 

contratada pelo INES em 27-05-53, para ministrar a disciplina Desenho. 
6
  Em documento publicado pelo Diário Oficial da União em Agosto de 1963, seleção para Professor do Ensino 

Especializado do INES. 
7  Em documento publicado pelo Diário Oficial da União em março de 1961, seleção para Professor do 

Ensino Especializado do INES em 01 de janeiro de 1954. 
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Mello demonstrou uma saúde frágil e teve, inclusive, dificuldades de lembrar a data de seu 

ingresso no INES.  

Em relação à direção do Instituto, destacou a importância de Ana Rímoli no 

desenvolvimento das atividades para os surdos. Ele considera que não havia problema em ensinar 

aos deficientes auditivos e lembra que, em 1959, na 1ª Conferência Nacional de Professores de 

Surdos, recebeu Diploma de Gratidão por relevantes serviços prestados à causa da educação dos 

surdos. 

 Rocha (2008) destaca que, no dia 5 outubro de 1950, em gestão do diretor Mello 

Barreto, ligado ao Partido Social Democrático do presidente Gaspar Dutra, os alunos 

promoveram uma série de atos que desestabilizaram a rotina da Instituição. Essas condutas 

acabaram por inseri-los nas discussões da política praticada no Brasil naquele período. 

Segundo notícia veiculada no jornal O Globo do dia 6 de outubro do mesmo ano, o inspetor 

do Instituto, Angélico Teixeira, relata que, em dado momento, depois que grande parte dos 

internos já havia se recolhido ao leito, notou-se, em alguns compartimentos, as lâmpadas 

sendo acendidas e apagadas sucessivamente. Já desconfiado de que algo estaria para 

acontecer, o inspetor permaneceu do lado de fora de um dos alojamentos, próximo aos 

interruptores. 

 

Os alunos, que já haviam desligado as lâmpadas dos corredores, se dirigiram 

no escuro para o pavimento térreo, onde depredaram a seção disciplinar, o 

gabinete do diretor, a secretaria e outras dependências. Os alunos já haviam 

quebrado camas e atirado os colchões do terceiro pavimento. (ROCHA, 

2008, p. 83) 

 

A repercussão do movimento foi motivo de diversas publicações na imprensa 

nacional. Para muitos, os alunos eram apenas inocentes instrumentos da insatisfação de 

professores e funcionários contrários à decretação da prisão de Prestes e de seus 

colaboradores – entre eles, o Dr. Armando Lacerda. 

Os alunos envolvidos foram identificados pelo número de matrícula, alguns foram 

suspensos e o diretor, exonerado. O Ministério da Educação organizou uma comissão a fim de 

apurar os acontecimentos. Dessa comissão fazia parte a professora Ana Rímoli de Faria Dória, 

que se tornou a diretora do instituto depois da exoneração do Dr. Armando.  

Ana Rímoli iniciou um período inovador no Instituto Nacional de Educação dos 

Surdos, motivado pela realidade política do Brasil e pelos conflitos internos da instituição. 

Clamava-se por mudança. 
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No panorama nacional, poucas foram as instituições que surgiram e poucos os escritos 

sobre educação de deficientes auditivos. No estado de São Paulo, o Instituto Santa Terezinha 

foi fundado em 15 de abril de 1929, na cidade de Campinas. A Escola Municipal de Educação 

Infantil e de 1º Grau para Deficientes Auditivos Helen Keller, criada em 1951 pelo prefeito 

Armando de Arruda Pereira, foi instalada no bairro de Santana em 13 de outubro de 1952, 

como I Núcleo Educacional para Crianças Surdas. Além destes, o Instituto Educacional São 

Paulo (IESP) foi fundado em 18 de outubro de 1954. (MAZZOTA, 2005; JANNUZZI, 2006) 

 

Figura 2 - Fachada do Instituto Nacional de Educação de Surdos 

 

Fonte: Capa do convite dos diplomandos do Curso de Especialização de Professores para Surdos, 1958. Acervo 

Histórico do INES. 

  

1.3 História da formação de professores e o Curso Normal de Formação de Professores 

para Surdos – INES 

 

 Segundo Jannuzzi (2006), “era grande a dificuldade de se encontrarem professores nas 

províncias; as escolas normais haviam surgido a partir de 1835, em Niterói”. Os primeiros 

Cursos Normais brasileiros foram criados em algumas cidades um pouco depois de 

proclamada a lei de 15 de outubro de 1827 e o Ato Adicional de 1834. Inicialmente, essas 

escolas foram instituídas em Minas Gerais e em Niterói, na Província do Rio de Janeiro, em 
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1835. Em seguida, foram abertos cursos na Bahia em 1836, no Ceará em 1845 e em São Paulo 

em 1846 (VICENTINI; LUGLI, 2009, p. 32). As instituições escolares de preparação docente 

no Brasil surgem em meados do século XIX e são consideravelmente modificadas com o 

passar dos anos. Devido às políticas de implantação da educação especial, eram “passaportes 

para o status de país desenvolvido” (VICENTINI; LUGLI, 2009; SOUZA, 2007).  

 De acordo com Saviani (2009, p. 144), a formação de professores no Brasil surge após 

a proclamação da República, quando se organizava a instrução popular. Para o autor, a 

história da formação de professores divide-se em seis períodos: o primeiro período 

corresponde aos “ensaios intermitentes de formação de professores” (1827 a 1890); o período 

seguinte equivale aos anos de 1890 a 1932, quando estabeleceu-se a expansão das Escolas 

Normais; o terceiro período é marcado pela criação dos Institutos de Educação (1932 a 1939); 

o quarto período é o de “organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de 

Licenciatura, e consolidação do modelo das Escolas Normais” (1939 a 1971); o quinto 

período é o de “substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de Magistério” 

(1971 a 1996); e o sexto e último período é classificado por ele como o do “advento dos 

Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais Superiores e do novo perfil do Curso de 

Pedagogia” (1996 a 2006).  O terceiro período caracterizado por Saviani destaca a criação 

dos Institutos de Educação (1932-1939). Nos anos seguintes, ocorre a consolidação dos 

modelos das Escolas Normais (1931-1971), e é nesse período que surge o Decreto-Lei nº 

8.530 de 1946, que regulamentava a Lei Orgânica do Ensino Normal e tinha como objetivo 

organizar a formação de professores a nível nacional, “bem como regular a sua articulação 

com os demais tipos e níveis de ensino, tal como fora previsto pela Constituição de 1937, na 

qual se estabelecera que a União deveria organizar o ensino em todos os níveis no país” 

(VICENTINI; LUGLI,  2009, 42). A respeito da expansão dos Cursos Normais, é importante 

destacar: 

 

As escolas Normais foram sendo disseminadas lentamente, o que se explica 

pelo seu custo elevado, uma vez que demandavam professores 

especializados e edifícios próprios. Pode-se dizer que se tratava muito mais 

de instituições nas quais eram estabelecidos os padrões do conhecimento 

adequado do que efetivamente de lugares de formação do quadro de 

professores primários da República. Esses cursos funcionavam em número 

insuficiente para formar todos os professores necessários. Diante dessas 

limitações, a tentativa de garantir que todos os alunos tivessem ao menos 

professores minimamente preparados para lecionar resultou na 
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transformação do Curso Primário Complementar em curso de formação de 

professores. (VICENTINI; LUGLI, 2009, p. 39) 

 

 O Decreto-Lei nº 8.530 de 1946 versou sobre as finalidades do ensino Normal, cujo 

objetivo é prover à formação do pessoal docente necessário às escolas primárias, habilitar os 

administrados escolares, desenvolver e propagar os conhecimentos técnicos relativos à 

infância. A lei determinou que o ensino Normal seria ministrado em dois ciclos: o primeiro 

correspondente ao curso de regentes de ensino primário (quatro anos), e o segundo, o curso de 

formação de professores primários (três anos). No art. 3º, fica determinado: “Compreenderá 

ainda o ensino normal cursos de especialização para professôres primários, e cursos de 

habilitação para administradores escolares do grau primário” (BRASIL, 1946). 

Os tipos de estabelecimentos de ensino Normal abrangem, segundo a lei, três tipos: o 

curso Normal regional, a escola Normal e o Instituto de Educação. 

 

§ 1º - Curso normal regional será o estabelecimento destinado a ministrar tão 

somente o primeiro ciclo de ensino normal.  

§ 2º - Escola normal será o estabelecimento destinado a dar o curso de 

segundo ciclo dêsse ensino, e ciclo ginasial do ensino secundário.  

§ 3º - Instituto de Educação será o estabelecimento que, além dos cursos 

próprios da escola normal, ministre ensino de especialização do magistério e 

de habilitação para administradores escolares do grau primário.  

§ 4º - Os estabelecimentos de ensino normal não poderão adotar outra 

denominação senão as indicadas no artigo anterior, na conformidade dos 

cursos que ministrarem. 

Parágrafo único. É vedado a outros estabelecimentos de ensino o uso de tais 

denominações, bem como o de nomes que incluam as expressões normal, 

pedagógico e de educação. (BRASIL, 1946) 
 

 Havia ainda a ligação do curso Normal com outras modalidades de ensino: 

 

1. O curso de regentes de ensino estará articulado com o curso primário. 

2. O curso de formação geral de professores primários, com o curso ginasial. 

3. Aos alunos que concluírem o segundo ciclo de ensino normal será 

assegurado o direito de ingresso em cursos da faculdade de filosofia, 

ressalvadas, em cada caso, as exigências peculiares à matrícula. (BRASIL, 

1946) 
 

 Em relação aos componentes curriculares, chamamos a atenção para a estrutura dos 

cursos de regentes de ensino primário: 

 

Art. 7º O curso de regentes de ensino primário se fará em quatro séries 

anuais, compreendendo, no mínimo, as seguintes disciplinas: Primeira série: 



40 
 

 

1) Português. 2) Matemática. 3) Geografia geral. 4) Ciências naturais. 5) 

Desenho e caligrafia. 6) Canto orfeônico. 7) Trabalhos manuais e economia 

doméstica. 8) Educação física. Segunda série: 1) Português. 2) Matemática. 

3) Geografia do Brasil. 4) Ciências naturais. 5) Desenho e caligrafia. 6) 

Canto orfeônico. 7) Trabalhos manuais e atividades econômicas da região. 8) 

Educação física. Terceira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) História 

geral. 4) Noções de anatomia e fisiologia humanas. 5) Desenho. 6) Canto 

orfeônico. 7) Trabalhos manuais e atividades econômicas da região. 8) 

Educação física, recreação e jogos. Quarta série: 1) Português. 2) História do 

Brasil. 3) Noções de Higiene. 4) Psicologia e pedagogia. 5. Didática e 

prática de ensino. 6) Desenho. 7) Canto orfeônico. 8) Educação física, 

recreação e jogos. (BRASIL, 1946) 
 

 O Curso de Formação de professores primários estruturava-se em três séries anuais, 

compreendendo as seguintes disciplinas: 

 

Art. 8º O curso de formação de professores primários se fará em três séries 

anuais, compreendendo, pelo menos, as seguintes disciplinas: Primeira série: 

1) Português. 2) Matemática. 3) Física e química. 4) Anatomia e fisiologia 

humanas. 5) Música e canto. 6) Desenho e artes aplicadas. 7) Educação 

física, recreação, e jogos. Segunda série: 1) Biologia educacional. 2) 

Psicologia educacional. 3) Higiene e educação sanitária. 4) Metodologia do 

ensino primário. 5) Desenho e artes aplicadas. 6) Música e canto. 7) 

Educação física, recreação e jogos. Terceira série: 1) Psicologia educacional. 

2) Sociologia educacional. 3) História e filosofia da educação. 4) Higiene e 

puericultura. 5) Metodologia do ensino primário. 6) Desenho e artes 

aplicadas. 7) Música e canto, 8) Prática do ensino. 9) Educação física, 

recreação e jogos.  
 
Art. 9º Será também permitido o funcionamento do curso de que trata o 

artigo anterior, em dois anos de estudos intensivos, com as seguintes 

disciplinas, no mínimo: Primeira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) 

Biologia educacional (noções de anatomia e fisiologia humanas e higiene). 

4) Psicologia educacional (noções de psicologia da criança e fundamentos 

psicológicos da educação). 5) Metodologia do ensino primário. 6) Desenho e 

artes aplicadas. 7) Música e canto. 8) Educação física, recreação e jogos. 

Segunda série: 1) Psicologia educacional. 2) Fundamentos sociais da 

educação. 3) Puericultura e educação sanitária. 4) Metodologia do ensino 

primário. 5) Prática de ensino. 6) Desenho e artes aplicadas. 7) Música e 

canto. 8) Educação física, recreação e jogos. (BRASIL, 1946) 
 

 Os Cursos de Especialização de ensino Normal compreendiam a educação pré-

primária, didática especial do curso complementar primário, didática especial do ensino 

supletivo, didática especial de desenho e artes aplicadas, e didática especial de música e canto. 
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Art. 11. Os cursos de administradores escolares do grau primário visarão 

habilitar diretores de escolas, orientadores de ensino, inspetores escolares, 

auxiliares estatísticos e encarregados de provas e medidas escolares.  

Art. 12. A constituição dos cursos de especialização de magistério e os de 

administradores escolares será definida em regulamento.  

Art. 13. Os programas das disciplinas serão simples, claros e flexíveis, e se 

comporão segundo as bases e a orientação metodológica que o Ministro da 

Educação e Saúde expedir.  

Art. 14. Atender-se-á na composição e na execução dos programas aos 

seguintes pontos: a) adoção de processos pedagógicos ativos; b) a educação 

moral e cívica não deverá constar de programa específico, mas resultará do 

espírito e da execução de todo o ensino; c) nas aulas de metodologia deverá 

ser feita a explicação sistemática dos programas de ensino primário, seus 

objetivos, articulação da matéria, indicação dos processos e formas de 

ensino, e ainda a revisão do conteúdo dêsses programas, quando necessário: 

d) a prática de ensino será feita em exercícios de observação e de 

participação real no trabalho docente, de tal modo que nela se integrem os 

conhecimentos teóricos e técnicos de todo o curso; e) as aulas de desenho e 

artes aplicadas, música e canto, e educação física, recreação e jogos, na 

última série de cada curso, compreenderão a orientação metodológica de 

cada uma dessas disciplinas, no grau primário.  

Art. 15. O ensino religioso poderá ser contemplado como disciplina dos 

cursos de primeiro e segundo ciclos do ensino normal, não podendo 

constituir, porém, objeto de obrigação de mestres ou professores, nem de 

frequência compulsória por parte dos alunos. (BRASIL, 1946) 
 

 No que se refere à estrutura geral da formação de professores, essa lei estabeleceu que 

o curso ficaria dividido em dois ciclos: o primeiro, com 04 anos, formaria regentes para o 

ensino primário em instituições denominadas Escolas Normais Regionais; e o segundo, de 

três anos, formaria o professor primário nas Escolas Normais e nos Institutos de Educação 

(VICENTINI; LUGLI, 2009, p. 42). 

 

Um terceiro nível de formação docente, o dos Institutos de Educação, foi 

estabelecido pela Lei Orgânica do Ensino Normal para todo o país, embora 

já existisse anteriormente em alguns estados (São Paulo, Minas Gerais e 

Bahia, por exemplo). As primeiras iniciativas desse tipo de ensino, anteriores 

à Lei, foram pensadas para oferecer formação especializada para diretores e 

inspetores do Ensino Primário. Os Institutos também se encarregavam de 

oferecer preparação pedagógica aos professores de nível secundário 

(ginásios e colégios). Após 1946, essas instituições deveriam oferecer cursos 

de especialização para professores nas áreas de educação especial, educação 

pré-primária, desenho e artes aplicadas, música e canto, bem como preparar 

os professores do Ensino Complementar Primário e do Ensino Supletivo. 

(VICENTINI; LUGLI, 2009, p. 44) 

 

 Para Tanuri (2000, p. 76), a Lei Orgânica do Ensino Normal não introduziu grandes 

inovações, apenas acabando por consagrar um padrão de ensino Normal que já vinha sendo 
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adotado em vários estados. O curso de especialização de professores, como vemos acima, era 

composto por aulas de desenho e artes aplicadas, música e canto, e educação física, recreação 

e jogos. Ao analisarmos o currículo do Curso Normal de Formação de Professores de Surdos, 

percebemos a presença destas disciplinas, bem como a do ensino religioso. 

 No Brasil, somente São Paulo, Sergipe, Alagoas, Amazonas e o Distrito Federal 

tinham o Curso Normal como único modo de formar professores primários. Apenas Sergipe, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Guanabara e o Distrito Federal utilizaram-se 

somente de escolas do segundo ciclo de grau médio para preparação de seus professores 

primários. “Durante a década de 1950, houve uma expansão considerável do Ensino Normal, 

cujas matrículas cresceram 150% entre os anos de 1951 e 1960”, e o público era 

predominantemente feminino e de classe média (TANURI, 1970, 2000; VICENTINI; LUGLI, 

2009). 

 Os professores da área de educação de surdos tiveram a primeira iniciativa de 

formação profissional através da implementação do Curso Normal de Formação de 

Professores para Surdos, iniciado no ano de 1951, na gestão de Ana Rímoli, como veremos 

mais detalhadamente no decorrer deste trabalho.  

 

1.3.1 Os Cursos de Formação para Professores de Surdos 

 

 Ana Rímoli de Faria Dória, diretora do INES entre 1951e 1961, ofereceu em 27 de 

fevereiro de 1951 o primeiro curso Normal de professores de surdos, equivalente ao grau 

médio, de três anos de duração, como internato para os residentes nos diversos estados (havia 

alunas de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, 

Paraná, Bahia e Maranhão) e externato para os moradores no Rio de Janeiro (JANNUZZI, 

2006; SOARES, 2005). 

 

[...] o Instituto Nacional de Educação de Surdos-Mudos assumiu a 

implantação do primeiro Curso Normal de Formação de Professores para 

Surdos, no Brasil. Esse curso tinha a duração de três anos e era equivalente 

aos cursos de grau médio. Funcionava em regime de externato para os alunos 

residentes no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e em regime de 

internato para os alunos dos outros Estados. (SOARES, 2005, p. 70) 
  

 De acordo com Soares (2005), “pode-se inferir que a criação do Curso Normal de 

Formação de Professores para Surdos fosse decorrente dessas medidas de incentivo ao Ensino 
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Médio”. Esse incentivo provocou uma ampliação no número de vagas ofertadas no curso 

primário e também a criação de outros cursos. 

 Juscelino Kubitschek, eleito presidente da República em 1955 para o período de 1956 

a 1960, destacou a necessidade do desenvolvimento de “recursos humanos” para o 

atendimento ao processo de industrialização proposto em seu Plano de Metas. Em relação ao 

deficiente, declarou que o poder público nada fizera no sentido do emprego, embora o decreto 

nº 5.895, de outubro de 1943, tivesse autorizado o departamento administrativo do serviço 

público a aproveitar “indivíduos de capacidade reduzida em cargos e funções do serviço 

federal”. A elaboração do relatório da diretora Ana Rímoli, descrevendo as atividades 

realizadas pelo INES no período de 1951 a 1955 talvez tenha atendido às exigências 

decorrentes da mudança de governo (JANNUZZI, 2006; SOARES, 2005, p. 93). 

 Nessa década de 1950, o INES oficializou o método oral para todo o alunado e passou 

a utilizar informações baseadas no conhecimento terapêutico para desenvolver órgãos 

fonadores. Foi o momento em que a política de ampliação de atendimento, junto à adoção de 

uma metodologia inspirada em algumas experiências feitas nos Estados Unidos, teve, talvez, 

sua mais significativa repercussão no Brasil (SOARES, 2005, p. 69; JANNUZZI, 2006, p. 

88). 

 A Campanha para Educação do Surdo Brasileiro surgiu através do Decreto Federal nº 

42.728, de 03 de dezembro de 1957. Foi a primeira iniciativa instituída no âmbito nacional, 

provavelmente porque os deficientes auditivos vinham tendo atendimento sistematizado 

legalmente desde meados do século XIX, congregando usuários e profissionais em torno do 

problema (MAZZOTA, 2005, p. 49; JANNUZZI, 2006, p. 89). 

 O decreto instituiu a campanha no Instituto Nacional de Educação de Surdos, através 

do Ministério da Educação e Cultura, e estabeleceu: 

 

Art. 2º - Caberá à Campanha promover, por todos os meios a seu alcance, as 

medidas necessárias à educação e assistência no mais amplo sentido, aos 

deficientes da audição e da fala, em todo o Território Nacional, tendo por 

finalidades precípuas: 

    a) organizar, financiar e executar planos de proteção e ajuda aos 

deficientes da audição e da fala; 

    b) promover iniciativas assistênciais, artísticas, técnicas e científicas 

atinentes à educação e reeducação dos deficientes da audição e da fala, tendo 

sempre como objetivo o seu soerguimento moral, cívico e social; 

    Art. 3º - Para a consecução dos objetivos previsto no artigo anterior, a 

Campanha deverá: 
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    a) auxiliar a organização de congressos, conferências e seminários, 

festivais e exposições referentes aos deficientes da audição e da fala; 

    b) auxiliar a construção, reconstrução e conservação de estabelecimentos 

de ensino; 

    c) financiar bôlsas de estudos, inclusive transporte de bolsistas, no país e 

no estrangeiro para fins de aperfeiçoar e formar pessoal especializado na 

pedagogia emendativa; 

    d) manter um serviço de intercâmbio com instituições nacionais e 

estrangeiras ligadas ao problema dos deficientes da audição e da fala; 

    e) cooperar com os órgãos federais, estaduais, municipais e particulares de 

caráter cultural relacionados com a educação dos deficientes da audição e da 

fala; 

    f) custear o pagamento de professôres e de pessoal técnico, em caráter 

permanente ou temporário, nas unidades de Federação, com igual objetivo. 

(BRASIL, 1957) 
 

 Paiva (2003) destacou, em seu trabalho “História da educação popular no Brasil”, que 

o período de 1948 a 1958 corresponde às primeiras iniciativas oficiais de âmbito nacional em 

relação à educação de adultos, por meio da Campanha de Educação de Adolescentes e 

Adultos, do Seminário Interamericano de Educação de Adultos e da Campanha Nacional de 

Educação Rural.  

 Após essas iniciativas, que tinham como objetivo formar mão de obra alfabetizada nas 

cidades surgiu no governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, medidas que almejavam uma 

ampliação nos atendimentos que já eram realizados. 

 
Porém, há também percepção de alguns governantes quanto às necessidades 

e importância da educação, tanto que Juscelino Kubitschek de Oliveira (JK 

1956-1961) em 1956 mencionava o pouco atendimento público a esse 

alunado, pois que, embora o último censo escolar revelasse a existência de 

100 mil cegos e 50 mil surdos no país, apenas 0,3% e 1,5%, 

respectivamente, recebiam “educação oficial sistemática”, mas dentro de 

técnicas antiquadas e morosas, alegando que “não se cogitou ainda, de criar 

instituições oficiais para recuperação dos mutilados e educação dos débeis 

da inteligência” Propõe também um programa de ensino emendativo: 

ampliação de ação no campo e estímulo às iniciativas no mesmo sentido pelo 

governo federal, estados, municípios e entidades privadas; levantamento de 

profissões acessíveis aos indivíduos de capacidade reduzida, oferecimento de 

oportunidades de trabalho. (JANNUZZI, 2006, 71) 
  

 A autora ainda destaca que o Instituto Benjamin Constant e o Instituto Nacional de 

Surdos-Mudos, de certa forma, foram sempre privilegiados, pois estiveram ligados ao poder 

central até 1973. É após o lançamento da Campanha Nacional de Educação do Surdo 

Brasileiro que surge o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), ligado ao 
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Ministério da Cultura e Cultura, primeiro órgão de política educacional para a área, através do 

Decreto nº 72.425, de 03 de julho de 1973 (JANNUZZI, 2006; SOARES, 2005). 

 A inclusão na “educação de deficientes”, na “educação dos excepcionais” ou na 

“educação especial”, na política educacional brasileira, vem a ocorrer somente no final dos 

anos 1950 e início da década de 1960 (MAZZOTTA, 2005, p. 27). 

A gestão de Ana Rímoli Faria Dória (1951-1961) corresponde ao período marcado 

pela aproximação com a política nacional. Rocha (2009) relatou em seu trabalho, fruto das 

suas investigações, a riqueza documentada por Ana Rímoli. Havia, no acervo, fotografias, 

filmes, anais, livros, discursos de autoridades e objetos que retratavam eventos 

comemorativos e estabeleciam a memória de seus atores, surdos e ouvintes. 

 

Não é difícil perceber a sintonia administrativa de Ana Rímoli com o 

cientificismo do idealizador da educação brasileira nos anos cinquenta. É 

possível que a retomada do ensino em bases oralistas com suas demandas 

tecnológicas e de forte cunho científico também esteja correspondendo a 

esse alinhamento. Para Anísio, a reconstrução educacional do Brasil deveria 

ser fundada em bases científicas. (ROCHA, 2009, p.14) 
 

Rocha identificou que o Curso Normal já constava no relatório que Armando Lacerda 

enviou para o então ministro da Educação Gustavo Capanema em 1937, mas só vai ser 

concretizado na década de 50, na gestão de Ana Rímoli. O período de Rímoli é de transição 

política, marcada pela volta de Getúlio Vargas à presidência e pelo início do governo de 

Juscelino Kubitschek. Ainda sobre a criação do Curso Normal, a autora destaca: 

 

A criação do Curso Normal, já no ano de 1951, recebendo alunas de todo o 

Brasil, foi das primeiras iniciativas de um grande projeto de 

descentralização, regionalização e interiorização do ensino para surdos em 

âmbito nacional. A culminância desse projeto, como veremos a seguir, foi a 

instalação da Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro, através do 

decreto nº. 42.728 de 3 de dezembro de 1957, assinado pelo então Presidente 

da República Juscelino Kubitschek. [...] Vale lembrar que o Curso Normal 

fora elaborado de acordo com as exigências da lei Orgânica do Ensino 

Normal, reestruturada pelo decreto de nº 8.530, de 2 de janeiro de 1946, que 

regulamentou a equivalência dos cursos de grau médio, permitindo às alunas 

por ele diplomadas o ingresso nas escolas de Direito e Filosofia (ROCHA, 

2009, p. 71) 
 

 Durante sua gestão, Ana Rímoli promoveu uma série de iniciativas relativas à 

educação de surdos em âmbito nacional. Destacam-se, entre outras ações, o funcionamento do 

Curso Normal de Formação de Professores para Surdos, o primeiro na América Latina, e a 
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Campanha de Alfabetização do Surdo Brasileiro. Pudemos verificar que a principal influência 

na formação dos primeiros professores do Instituto Nacional de Surdos-Mudos do Rio de 

Janeiro vinha do Instituto Nacional de Surdos-Mudos de Paris (SOARES, 2005, p.4-5). 

O mapa abaixo destaca os Cursos de Formação de Professores de Surdos no Brasil, no 

período de 1951 a 1961. 

 

Figura 3 - Mapa dos Professores Especializados pelo INES de 1951 a 1961 

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos Anais do 1º Congresso de Formação de Professores. 

 

Podemos perceber que os estados de Rondônia, Amazonas, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Pernambuco, Sergipe, Espírito Santo, Mato Grosso e Goiás possuíam alunas 

matriculadas apenas no Curso de Especialização. Os estados do Pará, Maranhão, Alagoas, 

Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro apresentavam estudantes matriculadas nos Cursos de 

Especialização e Rural. Já os estados da Guanabara, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul 

tinham professoras formados nos três cursos: Normal, Especialização e Rural. Dos 20 estados 
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participantes dos Cursos de Formação do INES, apenas Santa Catarina apresenta professoras 

nos cursos Normal e Rural. Todos os outros estados formaram docentes no Curso de 

Especialização e 11 estados formaram professores no Curso Rural.  

Segundo dados do Ministério da Educação e Cultura (1962), o Instituto Nacional de 

Educação de Surdos formou 299 professores no Curso Normal, 129 no Curso de 

Especialização e 96 no Curso Normal Rural. Dos 299 professores normalistas, 281 eram do 

estado da Guanabara e 18 vinham dos estados de São Paulo (01), Paraná (01), Santa Catarina 

(05) e Rio Grande do Sul (11). 

 Os professores especialistas totalizaram 129 em todo o país, sendo o estado de São 

Paulo o que apresentava maior número (22), seguido de Minas Gerais (19) e Bahia (14). 

O Curso Normal Rural formou 96 professores em todo o Brasil. A Guanabara foi o 

estado que mais recebeu docentes formados por esse curso (78). As demais unidades da 

Federação somaram 18 formados: Pará (01), Maranhão (04), Alagoas (01), Bahia (01), Minas 

Gerais (03), Rio de Janeiro (02), São Paulo (01), Paraná (01), Santa Catarina (01) e Rio 

Grande do Sul (03). 

As regiões Norte e Nordeste tiveram 56 professores formados no Curso de 

Especialização, enquanto as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, juntas, somaram 73 

especializados. 

 Como é possível perceber no mapa, dos estados da Federação, 05 não tiveram 

professores formados em nenhum dos cursos: Acre, Rio Branco (atualmente Roraima), 

Amapá, Piauí e Paraíba.  

 Destacamos o estado de Sergipe e, a partir do mapa, podemos localizar os municípios 

de origem das sergipanas que realizaram o Curso de Especialização no INES. Ressaltamos 

que o número de professoras nos registros da instituição não corresponde aos dados do 

Ministério da Educação e Cultura, que contabilizou cinco docentes especializadas no período 

de 1951 a 1961. Isso acontece, possivelmente, por erro na contagem, ou pelo fato de que duas 

normalistas não terminaram o curso ou não retiraram os diplomas no INES, como veremos 

mais adiante, na segunda seção. 
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1.3.2 Regimento dos Cursos de Formação dos Professores de Surdos  

 

 

Durante as décadas de 50 e 60 do século XX, os Cursos de Formação de Professores de 

Surdos, realizado no INES, apresentava um perfil prático e exigia pré-requisitos. No quadro a 

seguir, constam as portarias nos períodos de cada turma e a carga horária do curso. 

 

 

Quadro 1 - Perfil dos cursos de formação de professores para surdos (1951 – 1961) 

CURSO PORTARIAS TURMA CARGA HORÁRIA 

Curso Normal de 

Formação de 

Professores para 

Surdos 

Portaria nº 26, de 

15/06/1951 

Portaria nº 21, de 

20/06/1953 

2ª turma: 

1952 - 1953 - 1954 

1952 - 560 horas 

1953 - 560 horas 

1954 - 560 horas 

Curso Normal de 

Formação de 

Professores para 

Surdos 

Portaria nº 26, de 

15/06/1951 e nº 21, de 

20/06/1953 

3ª turma: 1953-1954-

1955 

 

Portaria nº 1, de 

11/01/1956 

1953 - 560 horas 

1954 - 560 horas 

1955 - 560 horas 

Curso Normal de 

Formação de 

Professores para 

Surdos 

Portaria nº 26, de 

15/06/1951 e nº 21, de 

20/06/1953 

4ª turma: 1954-1955-

1956 

 

Portaria nº 1, de 

12/1/1957, publicada no 

Diário Oficial de 

21/01/1957 

1954 - 560 horas 

1955 - 560 horas 

1956 - 560 horas 

Curso Normal de 

Formação de 

Professores para 

Surdos (Zona Rural) 

Portaria nº 51, de 

03/03/1959 

 

Portaria nº de 2, de 

dezembro de 1960, 

publicada no Diário 

Oficial 

1ª turma: 1959-1960  

Curso de 

Especialização de 

Professores para 

Surdos 

Portaria nº 19, de 

21/03/1957 

Portaria nº 1, de 

08/01/1959 

1ª turma: 1957 - 1958,   
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Curso de 

Especialização de 

Professores para 

Surdos 

Portaria nº 60, de 

26/07/1953 

 

Portaria nº 19-A, de 

21/03/1957 

2ª turma: 1958 - 1959 

 

Portaria nº 97, de 15 de 

dezembro de 1959, 

publicada no Diário 

Oficial de 25 de janeiro 

de 1960 

1.120 horas téorico-

práticas 

 

Obs.: As horas de estágio 

eram contabilizadas em 

separado e diferenciadas 

para cada aluno. 

Curso de 

Especialização de 

Professores para 

Surdos 

Portaria nº 60, de 

26/07/1953 

 

Portaria nº 19-A, de 

21/03/1957 

3ª turma: 1959 - 1960 

 

Diplomada em 2 de 

dezembro de 1960 

1.120 horas teórico-

práticas 

 

Obs.: As horas de estágio 

eram contabilizadas em 

separado e diferenciadas 

para cada aluno. 

Curso de 

Especialização de 

Professores para 

Surdos 

Portaria nº 60, de 

26/07/1955 

 

Portaria nº 77, de 

03/11/1961 

4ª turma: 1960 - 1961 

 

Receberam certificado 

em 16/12/1961. 

Publicada em 

29/01/1962. 

 

Obs.: a Portaria nº 82, 

de 16/12/1961, 

autorizou a substituição 

dos certificados por 

diplomas. 

 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos documentos localizados no arquivo do INES. 

 

Ao analisar os regimentos em vigor durante o período de 1952 a 1961, que eram 

aprovados pelo Ministério da Educação e Cultura, observamos que a carga horária do curso de 

especialização contabilizava 1.120 horas, divididas entre aulas teóricas e práticas. Cabe 

destacar a duração do curso, que totalizava 24 meses em regime de internato, uma carga 

horária extensa se comparada à dos cursos de especialização da época. Segundo Matos 

(2013), no curso de especialização de professores para cegos do IBC, por exemplo, os alunos 

tornavam-se especialistas depois de um período de quatro a seis meses. 
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Quadro 2 - Plano Curricular dos Cursos de Formação de Professores para Surdos (1953 – 1961) 

Curso Plano Curricular 

Curso Normal de 

Formação de Professores 

para Surdos 

 

Portarias nº 26, de 

15/06/1951 e nº 21, de 

20/06/1953 

 

2ª turma: 1952 - 1953 – 

1954 

Administração, Planejamento escolar e Educação rural; Biologia 

Educacional; Canto orfeônico; Desenho, Modelagem e Artes aplicadas; 

Didática especial e Prática de ensino; Educação Física, Recreação e 

jogos; Física; Fundamentos metodológicos de pesquisa aplicada à 

educação do surdo; História e filosofia da educação; Higiene, 

puericultura, Socorros de urgência e educação sanitária; Histologia, 

Anatomia e Fisiologia humanas; Estatísticas; Metodologia da educação 

pré-primária e primária de surdo; Patologia da audição e da fonação; 

História da educação do surdo; Psicologia educacional, Psicologia da 

criança, Psicoteórica e tipologia; Português, Fonética e literatura 

portuguesa; Psicologia da linguagem e literatura brasileira; Princípios 

elementares da educação; Sociologia educacional aplicada e noções de 

Direito; Ensino Emendativo.  

 

Curso Normal de 

Formação de Professores 

para Surdos 

 

Portarias nº 26, de 

15/06/1951 e nº 21, de 

20/06/1953 

 

4ª turma: 1954 - 1955 – 

1956 

Acústica e Eletrônica; Biologia educacional; Didática Geral e especial; 

Desenho, Artes aplicadas e modelagem; Educação Física, recreação e 

jogos; Música e canto orfeônico; Física e Química; Filosofia e Educação 

comparada; Fundamentos metodológicos da pesquisa aplicada à 

educação; Planejamento; Higiene, socorros de urgência, educação 

sanitária e puericultura; Histologia, anatomia e fisiologia humanas; 

História da filosófica da educação; Inglês; Matemática e Estatística; 

Metodologia do ensino pré-primário, primário e administração escolar; 

Patologia da audição e fonação; Português e literatura portuguesa e 

brasileira; Psicologia educacional e psicotécnica; Prática do ensino; 

Sociologia Educacional; Educação rural; Noções de Direito. 

Obs.: Os pontos de estágio devem ser multiplicados por 3 horas para 

registro de carga horária do mesmo.  

Curso Normal de 

Formação de Professores 

para Surdos (Zona 

Rural) 

 

Portaria nº 51, de 

03/03/1959 

 

1ª turma: 1959 -1960 

Arte aplicada e desenho; Biologia Educacional (Noção de anatomia e 

fisiologia humana, higiene); Didática especial; Física; Educação Física, 

recreação e jogos; Inglês; Matemática e estatística; História da 

educação; História da educação do surdo; Fundamentos sociais da 

educação; Noções de Direito; Sociologia educacional; S. S. Educação; 

Logopedia; Metodologia das matérias do ensino primário; Música e 

canto orfeônico - impostação da voz; Patologia da audição e fonação; 

Puericultura e educação sanitária; Prática de ensino; Princípios 

metodológicos de pesquisa; Psicologia Educacional (noções de 

Psicologia da criança e fundamentos da Psicologia da educação); 

Português e literatura luso-brasileira; Química; Média final; Pontos de 

estágio. 
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Curso de Especialização 

de Professores para 

Surdos 

 

Portaria nº 19-A, de 

21/03/1957 

 

1ª turma: 1957 - 1958, 

publicado no Diário 

Oficial de 15/06/1957 

 

A arte e o surdo; Acústica e Física do som; Anatomia e fisiologia da 

audição e da fonação; Audiometria e aparelhagem; Didática do ensino 

primário: Elementar, Complementar e Supletivo, dos deficientes da 

audição e fala; Treinamento da fala; O ensino da fala; O treinamento 

auditivo; Didática do desenho, artes aplicadas e decoração de interiores; 

Educação comparada; Fonética: princípios e prática; Ginástica 

coreográfica – recreação e jogos – música e canto orfeônico; Higiene da 

audição e da visão; História da educação do surdo; Inglês; Logopedia – 

didática do ritmo; Noções de Direito aplicado ao surdo; Patologia da 

audição e fonação; Prática de ensino primário: Elementar, complementar 

e Supletivo, dos deficientes da audição e fala; Princípios metodológicos 

de pesquisa; Psicologia da linguagem; Sociologia. 

 

Curso de Especialização 

de Professores para 

Surdos 

 

Portarias nº 60, de 

26/07/1953 e nº 19-A, de 

21/03/1957 

 

2ª turma: 1958 – 1959 

A arte e o surdo; Acústica e Física do som; Anatomia e fisiologia da 

audição e da fonação; Audiometria e aparelhagem; Didática do ensino 

primário: Elementar, Complementar e Suplementar dos deficientes da 

audição e fala; Treinamento da fala; O ensino da fala; O treinamento 

auditivo; Didática do desenho, artes aplicadas e decoração de interiores; 

Educação comparada; Fonética: princípios e prática; Ginástica 

coreográfica – recreação e jogos – música e canto orfeônico; Higiene 

geral e da audição e da visão; História da educação do surdo; Inglês; 

Logopedia – didática do ritmo; Noções de Direito aplicado ao surdo; 

Patologia da audição e fonação; Prática de ensino primário: Elementar, 

Complementar e Supletivo, dos deficientes da audição e fala; Princípios 

metodológicos de pesquisa; Psicologia da linguagem; Sociologia e 

serviço social. 
 

Curso de Especialização 

de Professores para 

Surdos 

 

Portarias nº 60, de 

26/07/1953 e nº 19-A, de 

21/03/1957 

 

3ª turma: 1959 – 1960 

A arte e o surdo; Física do som; Anatomia e fisiologia da audição e da 

fonação; Audiometria e aparelhagem; Didática do ensino primário: 

Elementar, Complementar e Supletivo, dos deficientes da audição e fala; 

Treinamento da fala; O ensino da fala; O treinamento auditivo; Didática 

do desenho, artes aplicadas e decoração de interiores; Educação 

comparada; Fonética: princípios e prática; Ginástica coreográfica – 

recreação e jogos – música e canto orfeônico; Higiene geral e da audição 

e da visão; História da educação do surdo; Inglês; Logopedia – didática 

do ritmo e impostação da voz; Noções de Direito aplicado ao surdo; 

Patologia da audição e fonação; Prática de ensino; Princípios 

metodológicos de pesquisa; Psicologia da linguagem; Sociologia e 

serviço social. 

 

Curso de Especialização 

de Professores para 

Surdos 

 

Portarias nº 60, de 

26/07/1953 e nº 77, de 

03/11/1961 

 

4ª turma: 1960 – 1961 

A arte e o Surdo; Educação Comparada; Física do som; Higiene geral; 

História da educação do surdo; Inglês; Música e canto orfeônico; 

Sociologia e serviço social; Didática especial; Noções de psicologia: a. 

Psicologia aplicada à criança surda, b. Psicologia da linguagem, c. 

Psicometria; Noções fundamentais de Biologia: a. Fisiologia da audição 

e da fala; b. Patologia da audição e da fala, c. Anatomia da audição; 

Audiologia: a. Noções de audiometria, b. Acústica aplicada, c. 

Aparelhagem para treinamento da audição e da fala, d. Prótese da 

audição; Português (Complementação dos estudos relacionados com a 

educação dos surdos): a. Sintaxe, b. Fonética aplicada: emissão, 

impostação da voz, articulação; Dicção; Fonema; Didática do ritmo; 

Terapêutica da Linguagem: Jogos e Recreação; Atividades artísticas 

(parte teórica e prática); Prática de ensino. 
Fonte: Elaboração própria, com base nos documentos localizados no arquivo do INES. 
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Ao analisarmos o quadro acima, percebemos que algumas disciplinas aparecem em 

todos os cursos: Canto Orfeônico, Desenho, Artes, Recreação, História da Educação do 

Surdo, Higiene Geral, Anatomia e Patologia. A disciplina Ensino Emendativo só aparece na 

segunda turma do Curso Normal de Formação de Professores de Surdos, entre 1952 e 1954. 

 As disciplinas Física do Som, Psicologia da Linguagem, Sociologia e Serviço Social, 

Educação Comparada, Audiometria, Aparelhagem, Logopedia, Fonética e Didática do Ritmo 

constavam em todos os cursos de especialização entre 1957 e 1961. Didática do Ensino 

Primário e Didática do Desenho fazem parte do Curso nas três turmas de 1957 a 1960. Já a 

disciplina Noções Fundamentais de Biologia compõe o Curso de Especialização de 1960 a 

1961. 

 As cadeiras de Biologia, Didática Especial, Estatística, Metodologia, Psicologia 

Educacional, Sociologia Educacional, Física e Educação Física são identificadas nos 

seguintes cursos: Curso Normal (1952-1954), Curso Normal (1954-1956) e Curso Normal 

Rural (1959-1960). As disciplinas de Administração, Planejamento Escolar e Educação Rural 

fazem parte do Curso Normal de 1952 a 1954 e de 1954 a 1956. 
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2. PROFESSORAS DE SERGIPE NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE 

PROFESSORES PARA SURDOS 

 

Apresentamos o pioneirismo de muitas mulheres, tanto professoras de outrora, como 

veremos ainda nesta seção, como docentes que tanto nos influenciam atualmente. Não há 

como falar em Educação Especial em Sergipe e não citar nomes como os de Verônica dos 

Reis Mariano, Rita de Cássia Santos Souza e Iara Lima Campello.  

Campello (2009) inovou ao apresentar a primeira dissertação com a temática da 

Educação Especial. Hoje em dia, atua na UFS, contribuindo com as discussões no 

Departamento de Educação. Souza (2009), tanto em sua dissertação como na tese de 

doutorado, revela-nos aspectos importantíssimos sobre a História da Educação Especial e tem 

contribuído de forma singular com a publicação de inúmeros trabalhos científicos e livros. 

Verônica dos Reis Mariano, orientadora desta dissertação, já atuava com as questões de 

inclusão quando ainda muitos de nós nem sabíamos do que se tratava. Debruçou-se acerca dos 

documentos, atas e decretos que revelaram a importância do Ninota Garcia na educação do 

surdo em Aracaju. Da mesma forma e com o mesmo empenho, destacou a influência do 

sergipano Tobias Rabelo Leite na educação dos surdos.  

Não nos prolongaremos narrando as colaborações dessas três mulheres, por termos 

como objetivo primordial, nesta segunda seção, ressaltar a importância do Curso de 

Especialização de Professores para Surdos, bem como a formação de sete pioneiras na 

educação do surdo sergipano, todas especializadas no INES. Percebemos, como já citado 

acima, que hoje já temos algumas iniciativas na vida acadêmica que privilegiam a Educação 

Especial. Na historiografia sergipana, a partir de 2010, intensificou-se a produção de trabalhos 

que citam a história da educação dos deficientes no estado.  

Ao longo da segunda seção, descrevemos o panorama político que Sergipe vivenciava 

quando as normalistas foram ao Rio de Janeiro especializar-se. Para compreender de forma 

verticalizada esse momento, trazemos, no bojo de nossas discussões, os elementos que 

ajudaram a compor o Curso de Especialização de Professores para Surdos no INES. 

Para compreendermos melhor a estruturação do curso, destacamos os professores que 

lecionaram naquela ocasião, a grade curricular e os diários de classe. Da mesma forma, não 

poderíamos deixar de situar nossa pesquisa no campo das discussões da Cultura Material 
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Escolar e das Disciplinas Escolares. Trazemos conceitos de Chervel (1990) e Julia (2001) que 

contribuem na compreensão da proposta desse trabalho. 

 

2.1 Educação de surdos em Sergipe 

 

Souza (2009) revela que, na obra da professora Thetis Nunes, encontrou uma nota de 

rodapé reveladora, que trazia a informação da primeira publicação legal, em Sergipe, voltada 

para a educação dos anormais, fruto do empenho de Carvalho Neto. Este autor foi melhor 

estudado por Maria Socorro Lima (2013). 

Carvalho Neto, em uma iniciativa pioneira, lançou, em 1921, um projeto para criação 

de escolas especiais, baseado nos conceitos da pedagogia moderna e orientada pela sciencia: 

“[...] inscripto na legislação dos povos cultos, constitui, de presente, frondoso ramo da 

pedagogia moderna, orientada pela sciencia, visando um elevado escopo social e econômico” 

(CARVALHO NETO apud Souza, 2007, p. 120).  

 

O Projeto nº 480/1921, de sua autoria, que versava sobre a questão, foi 

votado e remetido às comissões de Instrução Pública e de Finanças com 

ampla repercussão nacional. Todavia, apesar de sua divulgação, esse projeto 

não vingou e, além disso, Aracaju continuou sem uma política pública para 

pessoas com necessidades especiais (SOUZA, 2007, p. 120). 
 

O senador sergipano Carvalho Neto pronunciou-se em 1921 a respeito do que ele 

chamava de “educação dos anormais”, porém o estado de Sergipe não apresentava nenhuma 

iniciativa educacional neste âmbito. Carvalho (1998) destacou que houve, na década de 1920, 

a exigência de uma “política nacional de educação” articulada a projetos de homogeneização 

cultural e moral aos quais não foi estranho o arsenal autoritário referido. Havia, naquele 

período, uma proposta nacional de estabelecer a escola como instância de homogeneização 

cultural por via da inseminação de valores e formação de atitudes patrióticas. O Estado 

promovia a unidade nacional e controlava o poder burocrático. 

É nessa realidade que se fortaleciam as questões de saúde e moral. Em sua obra 

“Molde nacional e forma cívica”, Carvalho destaca a importância de um corpo saudável na 

concepção educacional da época. 

 

Educação do sentimento, dos gestos, do corpo e da mente, assim se 

diferenciava a educação preconizada – capaz de “transformar cada indivíduo 

em fator social útil, de elevá-lo moralmente, de fornecer-lhe melhores 
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elementos de conforto e felicidade” – da “instrução pura e simples”, arma 

perigosa. [...] A educação cívica, amplamente forjada por rituais de 

constituição de corpos saudáveis e de mentes e corações disciplinados, era 

recurso para garantir que a educação, “arma perigosa”, não viesse a constituir-

se em fator de desestabilização social. (CARVALHO, 1998, p. 150). 
 

No Estado Novo, são vários os conceitos de educação. Horta (1994) enfatiza a 

concepção de educação pelos diferentes olhares. 

 

[...] na doutrina dos Pioneiros, “a educação deve tratar o ser humano como 

uma entidade social destinada à ação”, limitando-se a “preparar cada homem 

para viver, com o máximo de eficiência, entre os outros homens”. [...] Em tal 

época, afirma o Ministro: “A educação não pode ser neutra no mundo 

moderno”. E também no Brasil, já ameaçada “pelas tempestades do tempo 

presente”, a educação não podia ser neutra, mas teria que “se colocar 

decisivamente ao serviço da Nação”. (HORTA, 1994, p. 166) 
 

Para Brandão (1999), a geração dos pioneiros defendia enfaticamente a necessidade da 

implantação de um sistema público de ensino, em todos os graus, como o único capaz de 

atender democraticamente a toda a população. As diferentes concepções de educação refletem 

os ideais de um movimento. No entanto, em nenhum destes conceitos havia um olhar voltado 

para as diferenças. Não era possível, naquele momento, falar em educação dos deficientes na 

sala regular. Em Sergipe, as discussões educacionais também voltavam-se para os padrões de 

normalidade, e caberia aos centros de saúde o acolhimento dos cidadãos que não 

correspondessem a esse padrão. 

Apenas duas décadas depois iniciou-se a Campanha para Educação do Surdo 

Brasileiro, que trouxe como contribuições a inserção de todos os estados federativos na 

formação de professores, a criação de instituições de apoio e, enfim, todos os investimentos 

necessários para a educação do surdo. Sergipe participou das propostas, e Souza (2007) revela 

os nomes das professoras sergipanas que foram se especializar no Rio de Janeiro: 

 

Cinco professoras sergipanas foram fazer o curso no INES em 1960, com 

bolsas de estudo da Secretaria de Educação de Sergipe, em regime de 

internato, durante dois anos letivos. Dessas cinco professoras, três 

lecionaram no Centro de Reabilitação Ninota Garcia: Yêda Garcia de Melo, 

Maria Gilva de Oliveira e Iracema Moura Santos. Quanto às demais, Odete 

Feitosa trabalhava na Secretaria de Educação e Lenira só fez o curso e nunca 

mais se envolveu com os surdos. Anos depois (1965), uma outra professora, 

Heloísa Freitas, também foi fazer o curso de especialização na área da surdez 

no INES. (SOUZA, 2007, p. 131). 
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No acervo histórico do INES, encontramos mais dois nomes, o da professora Cinira 

Fontes Feitosa, que, portanto, passa a fazer parte deste estudo. Cinira era irmã de Lenira, e 

ambas residiam em Capela, embora fossem naturais de Nossa Senhora da Glória. A segunda 

professora encontrada chama-se Ester Almeida Valadares, é natural de Aracaju, cursou 

disciplinas no ano de 1961, porém sua ficha de matrícula não foi localizada no acervo do 

INES. 

 A professora Yêda Garcia concedeu, em 2005, uma entrevista a Souza, na qual 

percebemos suas lembranças sobre o curso. Ela cita os nomes das disciplinas e relata como 

eram suas aulas no Ninota Garcia, após o seu retorno do INES. 

 

Chegamos no Rio em fevereiro de 1960. Ficávamos hospedadas no próprio 

INES [...]. O Rio naquele tempo não era violento [...]. Tinha colegas do 

Amazonas ao Rio Grande do Sul. Terminamos o curso em dezembro de 

1961. Estudei Prática de Ensino, Psicologia, Metodologia, Educação Física e 

a anatomia do ouvido. Tínhamos, também, aulas de música, onde 

aprendemos impostação de voz. As aulas teóricas eram dadas à tarde. Em 

Sergipe, eu dava aula sempre defronte ao espelho. Primeiro fazia exercícios 

respiratórios e de vocalização. Escrevia frases no quadro e ensinava a 

criança a falar. Eles tinham dificuldades, só falavam palavras curtas como 

“bom dia”, “boa tarde”, “casa”, “papai”, “mamãe”. Por causa da falta de 

audição, o vocabulário era bem restrito (SOUZA, 2007, 132). 
 

Nascimento (1991, p. 17) relatou que os anos 50 em Sergipe foram de significativa 

expansão da pecuária enquanto atividade econômica, substituindo aceleradamente a economia 

canavieira, já declinante a partir dos anos 40. Os pecuaristas importavam boiadas para 

engorda e ampliavam as pastagens artificiais em áreas tradicionalmente destinadas à lavoura. 

A indústria têxtil também declinou nesse período. A agropecuária cresceu 31,5% de 1950 a 

1960, tendo substituído, em importância econômica, algumas lavouras então decadentes, 

como as de algodão, a exemplo do que já fizera com a cana-de-açúcar. Não obstante, o estado 

conheceu um surto de desenvolvimento industrial e de modernização urbana, apesar de muitos 

indicadores sociais adversos. 

A educação popular, e muito menos a dos deficientes, não era motivo de preocupação. 

Na sociedade ainda pouco urbanizada, apoiada no setor rural e primitivamente aparelhada, 

provavelmente poucos eram considerados deficientes; havia lugar, havia alguma tarefa que 

muitos deles executassem. A população era iletrada na sua maior parte, as escolas eram 

escassas (JANNUZZI, 2006, p.16). 
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No estado de Sergipe, até 1950, as pessoas com deficiência ficavam sob a 

responsabilidade dos médicos psiquiatras. Souza (2007) relata que, nas ações de curadoria e 

de interdição, os laudos médicos frequentemente enquadravam os deficientes, especificamente 

os auditivos, na categoria de imbecis, idiotas e esquizofrênicos. Os anos 1950 foram, no 

Nordeste, exatamente o período em que as tensões entre a burguesia e o proletariado mais se 

agravaram, inclusive porque a hegemonia burguesa – que não rompeu com a oligarquia 

agrária – fez com que surgisse um proletariado urbano emergente de uma situação em que o 

estado era percebido como o grande produtor e instância na qual o emprego se expandia 

aceleradamente (NASCIMENTO, 1991, p. 41) 

 

Quando Luís Garcia assumiu o governo do Estado de Sergipe, em 

31.01.1959, pelas mãos do seu chefe político, Leandro Maciel, o pacto 

populista a nível nacional, firmando a aliança PSD-PTB, começava a 

ingressar em nova fase de dificuldades. (DANTAS apud NASCIMENTO, 

1991, p. 43) 
 

O atendimento aos deficientes iniciou-se, provavelmente, através das Câmaras 

Municipais ou das confrarias particulares, Neste sentido, as Santas Casas de Misericórdia, 

seguindo a tradição europeia transmitida por Portugal, que atendiam pobres e doentes, devem 

ter exercido importante papel. Surgiram no Brasil no século XVI e, em Sergipe, no ano de 

1604 (JANNUZZI, 2006, p .8). 

As conceituações de deficiência eram contraditórias e imprecisas, e incorporavam as 

expectativas sociais do momento histórico. Havia na ocasião uma proposta nacional de 

estabelecer a escola como instância de homogeneização cultural por meio das concepções de 

valores moralistas. 

Na década de 1950, através do bispo D. Fernando Gomes, criou-se a primeira escola 

para cegos do estado de Sergipe, marco da história da Educação Especial no estado, que 

funcionou no Serviço de Assistência à Mendicância (SAME). A segunda instituição foi o 

Ninota Garcia (1962), situada no Bairro Industrial, que tinha por objetivo desenvolver 

trabalhos manuais, treinamento em braile e fisioterapia, promovendo a socialização do 

deficiente. 

 

A justificativa para desativação foi a construção, ou melhor a adaptação da 

sede para a futura instituição, que seria o Centro de Reabilitação Ninota 

Garcia, com a promessa do então governador Luiz Garcia, que o ensino dos 

deficientes visuais ali seria reativado pelo governo sergipano tão logo tivesse 
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uma professora especializada (GARCIA FILHO, 1966, p. 157 apud SOUZA, 

2007). 
 

Teles (2013, p. 40) relata que “os deficientes auditivos eram atendidos nesse Centro, 

na escola de surdos-mudos, iniciada no segundo semestre de sua fundação. Duas professoras 

foram preparadas com antecedência de dois anos da fundação: foram fazer o Curso para 

Professor de Deficiente Auditivo”. 

Analisando as propostas educacionais do período, percebe-se que a obrigatoriedade e 

gratuidade do ensino coexistiam com a segregação daqueles que não atendiam às exigências 

escolares. A exclusão do deficiente justificava-se pela adequação da educação que lhes seria 

oferecida. 

Para Nunes Mendonça (1958), o aperfeiçoamento do magistério dependia da leitura: 

“Apuramos que, em geral, os professores primários sergipanos leem muito pouco”. Em seu 

relatório, o autor destacou a falta de recursos dos professores para comprar livros, e as 

dificuldades em encontrar auxílio nas bibliotecas especializadas. Nunes atrelava o fracasso do 

ensino às dificuldades da profissão. 

 

Desiludidos com a profissão, que não lhes proporciona uma vida a salvo das 

privações mais elementares, limitam-se a ler o que lhes chega às mãos, como 

simples passatempo, salvo quando pretendem preparar-se para algum 

concurso federal. São poucos os que estão mais ou menos em dia com a 

moderna literatura pedagógica e os que procuram ampliar a respectiva 

cultura geral. O problema aperfeiçoamento do professor tem sido 

descuidado. Afora um ineficientíssimo curso de aperfeiçoamento, de um 

ano, que funciona no Departamento de Educação, com programas 

inadequados e aulas formais, quase nada se faz, com os recursos estaduais, 

para promover o aprimoramento profissional e intelectual do mestre, o 

enriquecimento contínuo de sua experiência, a atualização dos seus 

conhecimentos no campo pedagógico (MENDONÇA, 1958, p. 162). 
 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) prestou valiosa contribuição ao 

aperfeiçoamento do magistério sergipano, por meio de bolsas de estudo. Sua cooperação, 

porém, não foi bem aproveitada pelo estado. Não eram oferecidas, aos bolsistas, 

oportunidades para aplicar e desenvolver as experiências e conhecimentos adquiridos, em 

atividades compatíveis. Pelo contrário, de acordo com Mendonça (1958), alguns eram 

“desprestigiados e até humilhados pelos que ocupam posições de relevo na administração 

educacional, ou pelos administradores escolares”. O autor destaca o relato de duas professoras 

que fizeram curso no INEP e, em virtude do tratamento que receberam, ao regressar, 

desajustaram-se no exercício da profissão e projetaram nas crianças seus conflitos, por meio 
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de atitudes agressivas ou de menosprezo, resultantes, possivelmente, do fenômeno 

psicológico da supercompensação. 

 

Conseguimos informações acerca do destino de 15 dos professores que 

foram contemplados, pelo I.N.E.P., com bolsas de estudo, no período de 

1948 a 1955, e que chegaram a concluir os cursos a que se submeterem. 

Apenas 3 dêles se encontram no desempenho de funções apropriadas. 

Quanto aos restantes, 3 se encontram desajustados (2 no magistério comum e 

1 numa função burocrática, no Departamento de Educação), e 9 

abandonaram o magistério público. Dêstes, 3 se dedicam, atualmente, ao 

magistério particular, 4 residem fora do Estado e 2 ocupam cargos federais. 

(MENDONÇA, 1958, p. 162). 

 

2.2 Perfil das professoras sergipanas 

 

Segundo Freitas (2010), o ensino Normal surgiu legalmente em Aracaju no ano de 

1870, no Colégio Atheneu Pedro II, e, no início, a frequência era apenas masculina. Em 1877, 

as mulheres começaram a frequentar o ensino Normal, em um asilo de órfãs chamado Nossa 

Senhora da Pureza. 

 
Elas buscavam cursos de aperfeiçoamento, especialização ou mesmo cursos 

superiores, no início da carreira profissional (no máximo até 5 anos após a 

formatura). Todos esses cursos permitiam ascensão no magistério, além de 

aperfeiçoar e atualizar conhecimentos. As mais “protegidas” foram inclusive 

para o Rio de Janeiro, tendo como garantia uma vaga na Escola Normal ao 

retornarem. A busca por novos cursos significava, para algumas, sair de 

Aracaju e conhecer novos horizontes no Rio de Janeiro. Para outras, a 

certeza de conseguir deixar o interior e voltar à capital e a possibilidade de 

assumir cargos de direção, coordenação e orientação. (FREITAS, 2003, p. 

192-3). 

 

 Já em 1948 era evidente a não identificação da reforma Capanema à realidade 

nacional. Obedecendo a um dispositivo da Carta Constitucional de 1946, o então Ministro da 

Educação, Clemente Mariani, encaminhou ao Congresso o projeto de lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (NUNES, 1999, p. 106). 

 Até o começo da década de 1950, a pressão para o ingresso na escola secundária 

advinha da classe média, que nela via uma forma de ascensão social. Daí o caráter seletivo de 

que se revestia, percebido pelo pesquisador norte-americano Wagley, que afirmou que “the 

Brazilian education system is oriented toward the up class” (Idem, 126). 

 Todas as ex-normalistas estudadas por Freitas, apesar das diferentes trajetórias 

vivenciadas no ingresso profissional, buscaram ascender na carreira e deixar o trabalho como 
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professoras primárias através de cursos de especialização, aperfeiçoamento e graduação 

(FREITAS, 2003, p. 214). 

 Segundo Campelo (2009, p. 48), as iniciativas de especialização em Sergipe surgem 

em 1977, através da Secretaria de Estado da Educação (SEED). O 1º Curso de Especialização, 

certificado pela Universidade Federal de Sergipe, “vinha substanciar a formação de 

professores, considerando que a SEED/SE iniciara o projeto de implantação da educação 

especial em 1976, entrelaçado e subsidiado pela política de formação do CENESP”.  

 Veremos, a seguir, o perfil das sergipanas que realizaram o Curso de Especialização 

de Professores de Surdos no Rio de Janeiro, anteriormente à entrada em funcionamento do 

Ninota Garcia em Aracaju, que se deu no ano de 1962. As normalistas, mulheres, possuíam os 

pré-requisitos para o ingresso: eram diplomadas nos cursos normais e professoras do Ensino 

Primário. 

 

2.2.1 Iracema Moura Santana 

 

Sergipana, aracajuana, casada, nascida no dia 13 de janeiro de 1917, professora 

primária, filha de Alfredo José de Moura e Maria da Glória Moura. Matriculou-se no Curso de 

Especialização no dia 23 de fevereiro de 1960 (Figura 4). Tinha 43 anos de idade na ocasião, 

fato incomum para a época, principalmente pela distância da família e por ter se afastado do 

lar por dois anos. Segundo Souza (2007), Iracema atuou como professora de surdos em 

Sergipe. 
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Figura 4 - Ficha de inscrição de Iracema Moura Santana 

  
Fonte: Acervo Histórico do INES 

 

2.2.2 Lenira Fontes Feitosa 

 

Sergipana, natural de Nossa Senhora da Glória, residente em Capela, solteira, nascida 

em 09 de janeiro de 1932, possuía diploma de Normalista e certificado de Curso de 

Aperfeiçoamento. No ato da matrícula, exercia a profissão de professora no Grupo Escolar 

Coelho e Campos, Escola Comercial Sagrado Coração de Jesus. Era filha de João Alves 

Feitosa e Maria Rosa Fontes Feitosa. Matriculou-se no Curso de Especialização no dia 20 de 

fevereiro de 1960 (Figura 5), aos 28 anos de idade. Não há registros de que tenha atuado na 

educação de surdos em Sergipe. 
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Figura 5 - Ficha de inscrição de Lenira Fontes Feitosa 

 
Fonte: Acervo Histórico do INES 

 

2.2.3 Maria Gilva de Oliveira 

 

Sergipana, aracajuana, solteira, nascida em 25 de dezembro de 1941, filha de Afonso 

Antônio de Oliveira e Maria Alzira da Silva. Possuía diploma do Curso Primário, do Curso 

Ginasial e do Curso de Formação de Professores Primários pelo Instituto de Educação Rui 

Barbosa. Exerceu a profissão de professora na capital em estabelecimento particular. 

Matriculou-se no Curso de Especialização de Professores para Surdos no dia 22 de fevereiro 

de 1960 (Figura 6). Era a mais jovem entre as sete sergipanas analisadas, pois iniciou seus 

estudos no INES aos 19 anos. Atuou como professora de surdos no estado de Sergipe, mas 

abandonou suas atividades por motivos pessoais. Segundo relatos de sua família, mora em 

Salvador. 
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Figura 6 - Ficha de inscrição de Maria Gilva de Oliveira 

  
Fonte: Acervo Histórico do INES 

 

 

2.2.4 Yêda Garcia de Melo 

 

Sergipana, aracajuana, solteira, nascida em 23 de janeiro de 1939, filha de Misael 

Alves de Melo e Maria Garcia de Melo, possuía o título de Professora Primária “Normalista” 

pelo Instituto de Educação Rui Barbosa. Atuou como Auxiliar de Laboratório no 

Departamento de Estradas de Rodagens de Sergipe. Realizou a matrícula no Curso de 

Especialização no dia 22 de fevereiro de 1960 (Figura 7). Era sobrinha de Antônio Garcia 

Filho, que, anos depois, tornou-se diretor do Ninota Garcia, no qual a própria Yêda viria a 

atuar como professora. Segundo pesquisas recentes, exerceu os conhecimentos adquiridos no 

INES. 
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Figura 7 - Ficha de inscrição de Yêda Garcia de Melo 

  
Fonte: Acervo Histórico do INES 

 

 

2.2.5 Cinira Fontes Feitosa 

 

Sergipana, residente em Capela, natural de Nossa Senhora da Glória, solteira, nascida 

no dia 16 de novembro de 1936, filha de João Alves Feitosa e Maria Rosa Fontes Feitosa, 

possuía Diploma de Professora Primária “Normalista” pelo Curso Normal Imaculada 

Conceição. Atuou como professora na Escola Comercial Sagrado Coração de Jesus. Ficou em 

regime de internato no INES, iniciado no dia 09 de fevereiro de 1961. Realizou a matrícula no 

Curso de Especialização no dia 18 de fevereiro de 1961 (Figura 8), aos 25 anos de idade, mas 

não há registros de que tenha atuado com educação de surdos. O diploma de Cinira Fontes 

Feitosa ainda encontra-se no arquivo do INES (Figura 9). 
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Figura 8 - Ficha de inscrição de Cinira Pontes Feitosa 

 
Fonte: Acervo Histórico do INES 

 

Figura 9 - Diploma de Cinira Fontes Feitosa (frente e verso) 

 
Fonte: Acervo Histórico do INES 

 

2.2.6 Odete Feitosa 

 

Sergipana, natural de Propriá, solteira, nascida em 13 de agosto de 1917, filha de Julio 

Augusto Feitosa e Maria Luiza da Silva, possuía diploma de Normalista pelo Colégio N. S. 

das Graças, aperfeiçoamento no estado e especialização no INEP em Direção e Inspeção 
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Escolar. Atuou como professora primária no Grupo Escolar João Fernandez de Brito, também 

em Propriá. Matriculou-se no curso de especialização no dia 19 de fevereiro de 1959. 

 

Figura 10 - Ficha de inscrição de Odete Feitosa 

 
Fonte: Acervo Histórico do INES 

 

2.2.7 Ester Almeida Valadares 

 

 Sergipana, natural de Simão Dias, professora universitária e funcionária do Senado 

Federal. De acordo com Valadares (2006), nasceu em 07/12/1931. A ficha de inscrição no 

curso não foi encontrada, mas seu nome faz parte dos registros dos diários de classe. Tinha 30 

anos de idade quando iniciou a especialização. Localizamos seu endereço em Brasília e 

conversamos por telefone com seus familiares, que desconhecem sua atuação acadêmica mas 

relatam que, após deixar Sergipe, Ester foi trabalhar na capital federal, onde reside até os dias 

atuais. 

 



67 
 

 

Figura 11 - Diário de Classe da disciplina Desenho, ministrada por Egydia Pieri (1961) 

 

Fonte: Acervo Histórico do INES 

 

2.3 O Curso de Especialização de Professores para Surdos 

 

Por proposta do INES, foi constituída uma comissão, através da Portaria Ministerial nº 

132, de 09/03/1956, para propor a organização do Conselho Nacional de Amparo aos 

Excepcionais, com o objetivo de dar, aos deficientes, integral assistência à educação. 

A portaria nº 196 do Ministério da Educação e Cultura, de 21 de maio de 1956, dispõe 

sobre a assistência especializada aos alunos surdos.  

 

O Ministério da Educação e Cultura, usando de suas atribuições, e 

considerando a existência de alunos surdos matriculados em cursos de nível 

médio e secundário. 

Resolve: 
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Art. 1º - Atribuir ao Instituto Nacional dos Surdos a incumbência de prestar 

assistência especializada aos estudantes escolares onde é ministrado o ensino 

de grau médio, no intuito de proporcionar-lhes condições propícias à 

eficiente aprendizagem, de acordo com a orientação preconizada pela técnica 

pedagógica [...]. 

Art. 2º - O Instituo Nacional dos Surdos-Mudos, em conjunto com outros 

órgãos oficiais ligados ao problema da educação de adolescentes, promoverá 

as observações que possibilitem averiguar e currículo, coligindo as 

advertências da prática, quanto a adaptações que se empenham, como 

necessárias, há sentido de reunir condições e recursos adequados ao real 

aproveitamento dos alunos em causa. (BRASIL, 1956) 

 

A Portaria nº 19, de 21 de março de 1957, modifica o art. 5º do Capítulo II do 

Regulamento do Curso Normal (Portaria nº. 60, de 26 de julho de 1953). Desta forma, a 

descrição do Curso de Especialização passa a ter a seguinte redação: 

 

Art. 5º - A especialização de didática especial de professores primários para 

deficientes da audição e da fala, diplomados em cursos de 2º grau, será feita 

nos seguintes ramos: I- elementar; II- complementar; III- supletivo; IV- 

desenho e artes aplicadas; V- educação pré-primária. (BRASIL, 1957) 
  

 No ano de 1959, ocorreu, de 26 a 30 de setembro, a I Conferência Nacional de 

Professores de Surdos, sob supervisão da diretora do Instituto Nacional de Educação de 

Surdos, Ana Rímoli de Faria Dória, responsável também pela Campanha para Educação do 

Surdo Brasileiro. O então presidente da República, Juscelino Kubitschek, assumiu o posto de 

presidente de honra deste evento.  

Na abertura dos trabalhos, a professora Ana Rímoli apresentou “O problema da 

preparação do professor especializado e aspectos sócio-psico-pedagógicos”. Nestes dias de 

conferência, muitos foram os temas abordados, entre os quais se destacam as palestras “Operação 

C.E.S.B.”, de Tarso Coimbra, “O deficiente da audição perante o Direito”, de Álvaro Álvares da 

Silva Campos, “Anotações sobre linguagem e afasias”, de Álvaro de Lima Costa, e “Teste 

acústico escolar - Sua importância social”, de Henrique Mercaldo. 

Também foram apresentadas 23 conferências no auditório Lia Salgado (Quadro 3) do 

Instituto Nacional de Educação de Surdos.  
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Quadro 3 - Perfil dos Conferencistas 

Conferencistas Perfil 

Ana Rímoli de Faria Dória 

Técnica de Educação de Quadro Permanente do MEC; 

Diretora do Instituto Nacional de Educação de Surdos, da 

Campanha para Educação do Surdo Brasileiro e Professora 

da Didática Especial e Metodologia da Pesquisa no Curso 

Normal e da Especialização de Professores do INES. 

Tarso Coimbra 

Assistente Técnico do Ministério da Educação e Cultura; 

Professor de Sociologia no Curso Normal do Instituto 

Nacional de Educação de Surdos; Coordenador Geral da 

Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro e da I 

Conferência Nacional de Professores de Surdos; Bacharel 

em Direito. 

Astério Alves da Silva Campos Consultor Jurídico do Ministério da Educação e Cultura e do 

Ministério da Saúde; Bacharel em Direito. 

Álvaro da Lima Costa 

Doutor em Medicina; Professor da Faculdade Nacional de 

Medicina da Universidade do Brasil; Médico do Instituto de 

Neurologia do Brasil e do Instituto Nacional de Educação de 

Surdos do Ministério da Educação e Cultura. 

Henrique Mercaldo 
Doutor em Medicina; Otorrinolaringologista do Instituto 

Nacional de Educação de Surdos; Professor da Faculdade de 

Medicina. 

Nanci Godoy Escultora; Chefe do setor de Artes Plásticas e professora do 

Instituto Nacional de Educação de Surdos. 
Célia Barbosa de Lemos Mota Professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos. 

Clara Grinszten Professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos. 

Yvone Ellwanger Moglié Professora de Surdos na cidade de Porto Alegre, no estado 

do Rio Grande do Sul. 

Francisca Helena Fúria Professora de Surdos e Diretora do Instituto Paulista de 

Surdos-Mudos. 

Harienne Schreyer 

Licenciada, bacharel e doutora em Pedagogia pela Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil; Professora 

e Encarregada do setor de Psicotécnica do Instituto Nacional 

de Educação de Surdos. 
Teixeira Bueno da Fonseca Professora do Instituto Nacional Educação de Surdos. 

Heloisa Pinto Pedrosa Professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos. 

Maria Tereza Costa Pereira Professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos. 

Querubina de Oliveira Melo Neta Professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos. 

 Armando Carlos Mágno Professor do Instituto Nacional de Educação de Surdos 

(Setor Teatral). 

Pedro Eziel Cylleno 
Engenheiro e Professor do Curso Normal e do Curso 

Comercial do Instituto Nacional; Proprietário do Instituto 

Cylleno; Instrutor Federal do MEC. 
Fonte: Elaboração própria, a partir de informações do INES 
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O tom nas conferências era de reforma do ensino para deficientes auditivos. Tarso 

Coimbra apresentou os aspectos da criação da Campanha para a Educação dos Surdos 

Brasileiros e do Curso de Preparação do Pessoal. Também abordou o tema do surdo e da 

segurança nacional, o amparo aos que educam e assistem aos surdos, o grande desgaste físico 

dos mesmos e sua posição no Plano de Reclassificação do Funcionalismo Público Federal. 

Falou ainda sobre igualdade de direitos e deveres para os surdos perante o Estado. 

Astério de Campos discorreu sobre a “Psicologia e a Estética da Linguagem”. A 

professora Harienne Schreyer apresentou o ensaio “A Aferição do Nível Mental da Criança 

Surda”. Cândido Jucá falou sobre as experiências no estudo da fonética, Dr. Henrique 

Mercaldo analisou os testes acústicos escolares na vida social dos surdos, e Odette Rímoli foi 

uma das pioneiras a destacar a importância da preparação da criança surda na idade pré-

primária.  

O Dr. Álvaro Álvares da Silva apresentou o tema “Os Deficientes da Audição e da 

Fala perante o Direito Positivo Brasileiro”. O assunto de Nanci Godoy foi: “A necessidade de 

serem dadas aos surdos maiores oportunidades de demonstrar suas aptidões para o setor das 

Artes”. Álvaro de Lima Costa expôs suas “Anotações sobre Linguagem e Afasias”. Gabriel 

Skinner apresentou “A educação do deficiente da fala e da audição”. Francisca Helena trouxe 

a temática da sexualidade, com a conferência “A educação sexual, problema que deve ser 

altamente considerado na adolescência”.  

Célia Barbosa de Lemos Mota e Clara Grinsztejn falaram sobre “A audiometria e sua 

importância para a pedagogia emendativa no setor da surdez”. Edna Teixeira Bueno da 

Fonseca apresentou “A posição do surdo brasileiro na história da educação do surdo”; Herbert 

Wilkes Junior, “Relaxamento Muscular mais Intenso nos Trabalhos Logopédicos”; Mário Joel 

da Silva Braga, “A assistência educativa e social aos deficientes da audição e da fala”; Yvone 

Ellwanger Moglié, “Deus, o nosso Guia, o Cristo, o Divino Amigo em todas as horas da nossa 

vida”; e Apolon Alfanzeres, “Alguns aspectos dos problemas de comunicação relacionados 

aos surdos”. As professoras Heloisa Pinto Pedrosa, Maria Tereza Costa Pereira, Querubina de 

Oliveira Melo Neta e Regina Maria Morizot Vieira da Rosa focalizaram a importância da 

desmutização da criança surda. Wilton Acácio de Araújo apresentou o “Conselho Nacional de 

Ensino Emendativo”. 
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O professor Tarso Coimbra, diretor substituto do Instituto Nacional de Educação de 

Surdos e Coordenador Geral da I Conferência Nacional de Professores Surdos, proferiu seu 

discurso de abertura da solenidade. 

 

Neste momento, instalamos solenemente, sob os auspícios do Ministério da 

Educação e Cultura, em presença dos mais destacados líderes da Educação 

Brasileira, no que toca à pedagogia emendativa ao surdo-mudo, a I 

Conferência Nacional de Professores de Surdos, certame cultural que 

congregará professores de surdos de todo o território nacional. Tal 

realização, que se reveste de um caráter de pioneirismo em nossa Pátria, 

trará como mais importante consequência a aprimorada preparação técnico-

científica de pessoal altamente qualificado para a educação e assistência a 

esses deficientes, em todos os níveis, assim como o estudo por meios para 

aquisição e uso adequado, pelos surdos, de aparelhagem, em geral, além de 

planejamento sociológico. (BRASIL, 1959) 
 

Tarso Coimbra apresentou um discurso marcado pelo ideário na Campanha, 

destacando a importância do professor para eliminar o estigma de que ensinar aos surdos seria 

um ato impraticável, e acrescentou: “Nossa Campanha não poderia levar avante essa 

gigantesca tarefa, não fossem os incansáveis obreiros que são os professores de surdos”. 

Após a abertura de Tarso Coimbra, a professora Ana Rímoli deu início à primeira 

conferência, “O problema da preparação do professor especializado: aspectos psico-

pedagógicos”. Segundo a fala de Rímoli, “o terreno da educação brasileira, no que concerne à 

pedagogia emendativa referente aos surdos, foi enriquecida na sua história, nestes últimos 

anos, por mais um capítulo, qual seja o da preparação de professores para o magistério 

especializado”. 

Ela discorreu sobre a importância da formação dos professores, como podemos 

constatar: 

 

A educação é uma obra interior que requer o desenvolvimento de todas as 

forças espirituais do aluno; como a mãe que alimenta com seu próprio 

sangue o filho que dela vai nascer, o educador deve alimentar com sua força 

interior aqueles que lhe são confiados, um esforço, sem dúvida, difícil e 

tenaz, permitindo-lhes uma existência independente e pura, correta e digna. 

[...] O professor não pode jamais desconhecer quais são as potencialidades 

do educando que tem a seus cuidados e como podem elas ser desenvolvidas 

ao máximo, de acordo com os requisitos da educação democrática, tendo 

sempre presente a noção de que qualquer técnica de ensino é meramente um 

meio para um fim, e não o próprio fim [...] (BRASIL, 1959). 
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Caberia ao professor possuir conhecimentos sobre a língua portuguesa e ensiná-la à 

criança surda. Esse conhecimento deveria ser transmitido de forma profunda, utilizando-se a 

linguagem. Desta maneira, necessitava-se o devido conhecimento dos fundamentos da 

linguagem, que permitisse o “verdadeiro manejo desta”. O professor especializado e o aluno 

deficiente deveriam enfrentar as dificuldades para que tal objetivo fosse alcançado. 

Ana Rímoli classifica estes fundamentos em: sociológicos, fisiológicos, fonóticos, 

neurológicos, psicológicos, fonéticos, linguísticos e semânticos. Os fundamentos sociológicos 

compreendem a linguagem como atividade social que leva ao ajuste social. Os fisiológicos 

consistem na integridade das vias orgânicas na produção da fala. Já os fundamentos fonóticos 

são responsáveis pela emissão dos sons da fala. Os neurológicos são aqueles que dependem 

do sistema nervoso central e do “autônomo”. Os fundamentos psicológicos estão intimamente 

relacionados com as condições interiores, como estímulos motivacionais, o impulso e a 

atenção. Os fundamentos fonéticos conduzem os estudos sobre a filogênese da fala. Os 

linguísticos debatem os conceitos que servem de base para o estudo da linguagem na escola e, 

finalmente, os fundamentos semânticos revelam a importância da correlação entre os 

símbolos e a realidade. 

A professora destaca, em sua fala, que “as atividades e as experiências da criança 

deverão desenvolver-se com fundamento na repetição e na objetivação”, e estabelece, naquela 

ocasião, os horários para as primeiras séries escolares que atendem a essas exigências: 

 

Quadro 4 - Proposta da rotina escolar (1959) 

1º Período: 7:00 às 11:00 

07:30 Entrada, chamada e inspeção 

08:00 Treinamento da compreensão da fala 

08:20 Mecânica da fala 

08:50 Preparação para o recreio 

09:00 Recreio  

09:30 Treinamento audiovisual  

10:00 Matemática  

10:50 Preparação para o almoço  

 Almoço / descanso 

2º Período: 13:30 às 17:00 

13:30 Entrada e acomodação 
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13:45 Linguagem oral e escrita (com conhecimentos gerais) 

a) leitura; 

b) cópia; 

c) caligrafia; 

d) ditado. 

14:45 Preparação para o lanche 

15:30 Continuação da linguagem oral e escrita com treinamento audiovisual 

16:00 Desenho ou trabalhos manuais 

16:30 Atividades livres e preparação para o jantar 

17:00 Jantar 

Fonte: Anais da 1ª Conferência Nacional de Professores (1959) 

 

As unidades educativas para surdos em 1959 eram distribuídas por todo o território 

nacional, subordinadas, na maioria das vezes, ao Instituto Nacional de Educação de Surdos, 

do Ministério da Educação e Cultura, e à Campanha para Educação do Surdo Brasileiro.  

 

Figura 12 - Distribuição das Unidades Escolares Brasileiras para os Deficientes de Audição em 1959 

F

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da Revista da Fala, Arquivo do INES. 

 

No ano de 1959, existiam, em todo o território nacional, cerca de 70.000 surdos, e 

seria necessário 01 professor para cada 05 alunos. O Curso tinha o objetivo de solucionar o 

problema educativo nesse setor, uma vez que habilitava os docentes e estes voltavam para 

suas cidades de origem com a tarefa de “desbravamento educativo”. O gráfico das unidades 
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escolares mostra que os estados do Espírito Santo, Amazonas e Pernambuco possuíam, cada 

um, 01 unidade escolar voltada para educação do surdo, enquanto o Paraná possuía 02; o Rio 

Grande do Sul, 03: Santa Catarina, 04; e Minas Gerais, 06. Os estados que apresentavam um 

número superior de escolas correspondem a São Paulo e Distrito Federal: essas duas unidades 

da Federação, juntas, possuíam 44 estabelecimentos de ensino para surdos. 

Rímoli enfatizou, na publicação “O Instituto Nacional de Educação de Surdos. Sua 

estrutura: realizações até Julho do corrente ano”, da revista Fala, que o Brasil era o único país 

da América do Sul que “encara o problema da surdez, quando é o caso, como problema 

eminentemente educativo, quando os demais países, de acordo com observações, o encaram 

unicamente como problema de Fonoaudiologia” (DÓRIA, 1959, p. 06). Ao analisarmos os 

dados apresentados por Ana Rímoli na I Conferência de Professores de Surdos, percebemos 

que, das 84 instituições que ministravam educação de surdos em 12 estados da Federação, 61 

apresentam professores diplomados pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos, 31 deles 

formados através dos convênios firmados pela Campanha para Educação do Surdo Brasileiro. 

Além destas instituições públicas beneficiadas, havia 07 unidades da Federação e 03 escolas 

particulares que desenvolviam seus trabalhos sem o convênio com o INES-CESB. 

A formação destes professores era feita sob regime de capacitação e formação. O 

pioneirismo do Instituto Nacional de Educação de Surdos proporcionou, portanto, a 

distribuição destes mestres pelo território nacional. Contudo, percebemos a ausência, nos anos 

iniciais, de muitos estados do Brasil, a exemplo de Sergipe. 

 

O desenvolvimento do programa deve respeitar as exigências psicológicas da 

criança, pela viva repercussão que causa no rendimento escolar [...] Os 

professores especializados lutam com um tremendo obstáculo no processo de 

aprendizagem, e que decorre das funções da criança. Sua mente precisa ser 

atingida pela estimulação adequada, que provoque, com muita frequência, 

uma convergência de operações destinadas a reproduzir, com relativa 

exatidão, um estado de consciência anterior e reconhecido como tal, por esta 

consciência.  

Carecemos de maior número de professores para tal missão no Brasil. Só 

depois da diplomação de professores por este instituto é que o número de 

unidades escolares brasileiras para surdos aumentou. Mesmo assim, seu 

número é ainda reduzido em relação às necessidades do país [...]. (BRASIL, 

1959) 
 

O Curso de Formação era regido pela Lei Orgânica do Ensino Normal e destinava-se 

também à preparação de professores para a zona rural. Tinha validade em todo o território 

nacional e cumpria também as exigências da Lei de Equivalência do Ensino de Grau Médio. 
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A duração do curso era de dois anos, e ele estruturava-se em estudos teórico-práticos. O pré-

requisito para ingressar era possuir diploma de normalista e alguma prática no magistério 

comum.  

A especialização organizou-se da seguinte forma: educação pré-primária, em 

uma série; e ensino primário, com ensino elementar, complementar, 

supletivo, desenho e artes, aplicado em duas séries. Só podiam fazer parte 

dos cursos de especialização as professoras diplomadas por Curso Normal de 

2º grau
8
. No ano de 1946, é publicado o decreto de nº. 8.605-A, de 31 de 

agosto de 1946, que regulamenta o Ensino Normal do Instituto de Educação 

do então Distrito Federal de acordo com o decreto-lei de nº. 8530 de 2 de 

Janeiro de 1946, relativo à Lei Orgânica do Ensino Normal. Essa legislação 

servirá de base para a criação do Curso Normal especializado no Instituto. 

Embora essas legislações sejam da década de quarenta, somente na gestão de 

Ana Rímoli (1951/1961) é que elas vão de fato ser implementadas. 

Interessante lembrar que o Doutor Armando, em sua gestão (1930/1947), já 

apontara para a necessidade de organizar cursos de formação de professores e, 

também, defendia a criação de um Jardim de Infância no Instituto (ROCHA, 

2009, p. 70). 

 

Cada disciplina constante no currículo do curso equivale a uma unidade. As unidades 

obrigatórias eram feitas pelas alunas nas séries que cursavam e as optativas eram cursadas 

dentro do prazo e em uma série escolhida pela aluna. Os programas das unidades deveriam 

articular-se entre si para atenderem às modalidades do curso. Todas as normas referentes ao 

curso de formação aplicavam-se ao curso de especialização. O Instituto Nacional de Surdos-

Mudos dava alimentação e hospedagem em caráter gratuito às alunas que assim desejassem. 

Caso a aluna não tivesse demonstrado interesse, dedicação e qualificação para o ensino dos 

deficientes da audição e da fala (referido como D.A.F.), teria a matrícula cancelada.  

As matérias que compunham o currículo do Curso de Especialização de Professores 

para Surdos encontram-se listadas a seguir. 

 

                                                             
8
  “O ensino Normal tivera oficializadas as suas finalidades com a Lei Orgânica do Ensino Normal, 

mediante o Decreto Lei nº 8.530, de 02 de Janeiro de 1946. O ensino compreendia cursos de 1º e 2º ciclos em 

estabelecimentos chamados Escolas Normais.” (CAMARGO, 2000, p. 40).  
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Quadro 5 - Grade Curricular do Curso de Especialização de Professores para Surdos 

Unidades 

obrigatórias na 

1ª série 

 Psicologia da Linguagem 

 História da Educação dos Deficientes Auditivos e da Fala (D.A.F) 

 Didática do Ensino Primário: Elementar, Complementar e Supletivo dos 

D.A.F 

 O treinamento da leitura da fala 

 O ensino da fala 

 O treinamento auditivo 

 Acústica do som 

 Anatomia e fisiologia da audição e da fala 

 Sociologia 

 Fonética para os D.A.F. 

 Didática do desenho e artes aplicadas 

 Ginástica Coreográfica - Recreação e jogos 

 Canto Orfeônico 

Disciplinas da 

2ª série 

 Psicometria e demais mensurações 

 Princípios metodológicos da Pesquisa 

 Prática de ensino Primário Elementar, complementar e supletivo, desenho e 

artes aplicadas dos D.A.F 

 Patologia da audição e da fala 

 Audiologia - audiometria - aparelhagem 

 Logopedia 

 Educação Comparada 

 Noções de Direito Aplicado 

 Ginástica Coreográfica - Recreação e Jogos 

 Canto Orfeônico 

Disciplinas 

Optativas 

 Higiene auditiva e visual 

 Inglês 

Fonte: Elaboração própria, a partir de informações do INES. 

 

Ana Rímoli, em seu discurso, destacou alguns ângulos do problema psicopedagógico 

da preparação do professor especializado para a função de educar o surdo brasileiro. Para 

tanto, mencionou Rousseau: “A origem dos idiomas não é devida às primeiras necessidades 

dos homens, mas ao amor, ao ódio e à dor. A cólera é que lhes arranca as primeiras vozes.” 
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O ideário naquele momento era marcado pela religiosidade, como podemos observar 

no discurso: 

 

Professores aqui presentes e que vos dedicais a um dos mais belos 

empreendimentos que Cristo legou aos homens [...], pregava-se o afeto como 

base de incentivo para o ensino, educar o surdo perpassava por questões 

afetivas, caberia ao amor estreitar as relações aluno-professor. Vejamos: o 

amor será o “abre-te Sezano” milagroso, através do qual o aluno e professor 

se entenderão, diminuindo vagarosamente, suave e progressivamente, a 

distância que os separa (BRASIL, 1959). 
 

Clóvis Salgado, ministro da Educação e Cultura, responsável direto pelo 

funcionamento do INES, acompanhou os avanços de perto e destacou, na I Conferência de 

Formação de Professores, que a criação da Campanha foi fundamental na expansão da 

“experiência centenária desta Casa”. Ressaltou que a iniciativa do Instituto era uma expansão 

progressiva e segura, na tentativa de formar professores de surdos em quantidades crescentes, 

distribuindo-os por todos os estados, disseminando os conhecimentos apreendidos: “Por ela, 

podemos verificar como este problema de ensinar o surdo a falar e de, em seguida, educá-lo, 

encontra-se hoje alicerçado em bases científicas, em bases linguísticas, semânticas, 

psicológicas e sociológicas”. Salgado proferiu, em seu discurso, as seguintes palavras: 

 

O governo, empenhado como está, em promover o progresso econômico do 

Brasil, não quer deixar de lado nenhum de seus filhos e compreende que, 

como parte desse programa, parte das mais importantes, situa-se exatamente 

a valorização do homem brasileiro, procurando afastar a miséria e a 

ignorância: também procura o Governo, nos setores das deficiências físicas e 

mentais, levar o seu apoio e seu valimento. Compreende que, havendo no 

Brasil cerca de 30.000 surdos, é seu dever indeclinável procurar valorizar 

este grande contingente, recuperá-lo para a vida nacional, integrá-lo dentro 

da nossa comunidade, como elemento produtivo, e dizer a todas essas 

crianças e a todos esses brasileiros, privados da audição e da fala, que têm 

apenas uma deficiência, que este Instituto e estas professoras dedicadas 

deverão afastar e corrigir [grifo nosso], de modo que possam, com a sua 

inteligência e com as suas mãos, contribuir, também, para o progresso 

comum da pátria brasileira. (BRASIL, 1959) 
 

  

De acordo com o Decreto Nº 38.738, de 30 de janeiro de 1956, estabeleceu-se, como 

critério para reestruturação na carreira, duas formas de promoção: a antiguidade e o 

merecimento. O professor oriundo do Curso Normal de Especialização, após a formação, 
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tinha direito a um vencimento correspondente a Cr$17.000,00, tendo início na carreira 

progressiva. 

Segundo as informações colhidas no convite dos diplomados de 1958, as festividades 

da primeira turma do Curso de Especialização de Professores para Surdos do INES 

começaram no dia 08 de janeiro daquele ano. Às 8h, realizou-se uma missa solene em ação de 

graças na Capela do Palácio São Joaquim. No horário das 21h, houve a solenidade de entrega 

de certificados, no auditório do Instituto Nacional de Surdos, sob a presidência da professora 

Ana Rímoli de Faria Dória, diretora do INES.
9
 

 O juramento da turma de 1958 foi: “Com o pensamento no Brasil e consciente da 

responsabilidade da missão que me é confiada, prometo consagrar a melhor de minhas 

energias, o mais puro dos meus pensamentos e todo o meu idealismo à educação nacional, à 

grandeza da Pátria e à felicidade das crianças surdas brasileiras”.  

Figura 13 - Ana Rímoli diplomando professoras na década de 1950 

 

Fonte: Acervo histórico do INES 

 

                                                             
9
  Professores do Curso de 1958: Ana Rímoli de Faria Dória; Antônio Fraga Mascarenhas; Appolon 

Fânzeres; Padre Arlindo Thiesen; Astério de Campos; Caio Márcio Renault; Cordelia Fontainha; Cândido Jucá 

Filho; Padre Eduardo Koaik; Egydia Pieri; Elza Alvarenga de Tizzio; Enid Calaza Sauer; Geny Onofre Nóbrega; 

Gabriel Skinner; Henrique Mercaldo; Jayme Cesar de Arazi Cohen; Jair Bivar Câmara; Luiz Morizot Leite; 

Maria Celeste S. Monnerat; Nancy Teixeira Godoi; Pedro Eziel Cylleno; Ruth Nogueira Pretti; Tarso Coimbra; 

Therezinha Rezende Lisbôa; Walder Studart; e Yolanda S. B. Barbosa. 
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Nesta turma, formaram-se professores do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 

Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. 

 

Quadro 6 - Professores formados por estado (1958) 

Estado Professores Formados 

Amazonas 
Clóris Batista Cavalcanti 

Maria do Rosário Inhamus de Souza 

Bahia 

 

Aldina Maria de Jesus 

Carmosina da Silva Rocha 

Eunice Figueirêdo Faria 

Maria Esméria Guanais Aguiar 

Maria Nilza Santos Azevedo 

Myrtes Cardoso 

Ceará 

 

Elza Maria Vilar Olsen 

Maria do Carmos Medeiros Cavalcante 

Mary Ivone Dourado Vieira 

Espírito Santo Elcine Simões Basílio 

Minas Gerais 
Lygia Nunes de Lemos 

Maria Lopes da Silva Campos 

Pará 

 

Cordélia Raiol Nunes 

Edinéa Valente Athayde 

Geny de Oliveira Gabriel 

Judith de Souza Alves 

Pernambuco 

Ilma Padilha de Lira 

Georgina Correia de Araujo 

Maria Júlia Caldas Correia 

Rio Grande do Norte Lindaura Dantas Sales 

São Paulo 

Claudete Neuza Angrisani Toniolo 

Irene Machado 

Jupira Nogueira de Campos 

Léa Guilhermina D´Alessandro 

Margarida Vasques 

Maria Célia Araujo 

Myriam Chagas 
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Nice Tonhozi de Saraiva 

Sylvia Rodrigues Teixeira 

Fonte: Elaboração própria, a partir das fontes do INES. 

 

 Para alcançar todos os objetivos propostos pela Campanha para Educação do Surdo 

Brasileiro, a diretora Ana Rímoli iniciou a tradução de obras estrangeiras. Estas obras já eram 

utilizadas na propagação do método oralista e, pelo que constatamos, foram utilizadas no 

INES durante toda o período em que o curso existiu, ou seja, de 1951 a 1992. 

 

A professora Ana Rímoli desenvolveu amplo trabalho de divulgação do 

método oral, através da publicação de estudos e experiências realizadas nos 

Estados Unidos, destinados à orientação de professores e pais de crianças 

surdas, no sentido de subsidiar sua atuação em relação a um melhor 

desenvolvimento da compreensão e emissão da linguagem oral. O 

treinamento acústico no curso primário (1963); A linguagem oral para a 

criança deficiente da audição (1968); Iniciando a compreensão da fala 

(1968); A leitura da fala (1968); A leitura oro-facial no horário escolar 

(1968). (SOARES, 2005, 72-3) 
 

Listamos abaixo os títulos dos “cadernos” com seus respectivos autores, bem como a 

instituição responsável por sua publicação.  

 

Quadro 7 - Material didático utilizado nos Cursos de Formação de Professores de Surdos 

Título (ano) Autor Instituição 

Iniciando a compreensão 

da fala 

(1952) 

Lilian E. Russel 

The Volta Bureau, Washington, Estados 

Unidos, Centro Internacional de 

Informação sobre a Surdez.  
Se seu filho é surdo... 

(1952) 

Irene R. Ewing, O.B.E., 

Alex W. Ewing, M. A. 
The Deaf Children´s Society 

O treinamento acústico no 

curso primário 

(1952) 

Frances R. Asalis  

Henriquietta C. Ruthven 

The Volta Bureau, Washington, Estados 

Unidos, Centro Internacional de 

Informação sobre a Surdez. 
A leitura labial: uma 

contínua necessidade 

(1952) 

Harriet Montague 

The Volta Bureau, Washington, Estados 

Unidos, Centro Internacional de 

Informação sobre a Surdez. 
A leitura labial no horário 

escolar 

(1952) 

Lula M. Bruce 

The Volta Bureau, Washington, Estados 

Unidos, Centro Internacional de 

Informação sobre a Surdez. 

A educação no lar: sua 

importância para a criança 

deficiente da audição 

(1953) 

Ana Rímoli 
Instituto Nacional de Educação de 

Surdos 
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Escola e lar: 

O aprendizado no lar da 

criança surda ou de pouca 

audição 

(1953) 

Harry E. Amosss 

The Volta Bureau, Washington, Estados 

Unidos, Centro Internacional de 

Informação sobre a Surdez. 

A linguagem oral para a 

criança deficiente da 

audição 

1953 

Mary. C. New 

The Volta Bureau, Washington, Estados 

Unidos, Centro Internacional de 

Informação sobre a Surdez. 

Compêndio de Educação 

da criança surda-muda 

1954 

Ana Rímoli F. Dória 
Instituto Nacional de Educação de 

Surdos, Rio de Janeiro. 

Fonte: Elaboração própria, a partir das fontes do INES. 

 

Estes manuais e livros foram utilizados pelas normalistas como materiais didáticos 

durante a realização do curso: “O treinamento acústico no curso primário”; “A linguagem oral 

para a criança deficiente da audição”; “Iniciando a compreensão da fala”; “A leitura labial 

uma contínua necessidade”; “A educação no lar: sua importância para a criança deficiente da 

audição”; “Compreendendo a educação da criança surda”; “Ensino oro-audio-visual para 

deficientes auditivos”; “Compêndio de Educação da criança surda”; “Se seu filho é surdo...”. 

Os livros e cadernos utilizados preconizavam a compreensão da fala do surdo e 

defendiam o estímulo da linguagem natural, através dos sentidos da criança: visão, audição e 

tato. Os professores necessitavam, portanto, de formação especializada. Por isso, o INES 

organizou os Cursos de Formação de Professores adequando o material escolar utilizado e 

traduzindo obras estrangeiras, como foi citado. 

 

2.4 Os diários de classe 

 

Os diários de classe aqui apresentados são a materialização de conceitos sobre 

educação, especificamente sobre o ensino para professores de surdos. Expressam um ideário e 

são formas de registrar o processo escolar desses docentes. 

De acordo com Julia (2001, p. 10), a cultura escolar não pode ser estudada sem a 

análise precisa das relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de sua 

história, com o conjunto das culturas que lhe são contemporâneas: cultura religiosa, cultura 

política ou cultura popular.  
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O autor refere-se à cultura escolar como um conjunto de normas e práticas que 

definem conhecimentos, que devem ser ensinados, transmitidos ao próximo e apreendidos a 

partir desse comportamento. Por meio da cultura escolar, pode-se identificar modos de pensar 

e agir.  

Para Chervel (1990, p. 192), o ensino é a parte da disciplina escolar que põe em ação 

as finalidades impostas à escola, e provoca a aculturação conveniente. A descrição de uma 

disciplina não deveria, então, limitar-se à apresentação. A tarefa primeira do historiador das 

disciplinas escolares é estudar os conteúdos explícitos do ensino das mesmas (Idem, p. 203). 

Partindo dessas concepções, analisamos 34 diários de classe e buscamos, por meio 

deste recurso pedagógico, compreender o processo formal de escolarização no Curso de 

Formação de Professores de Surdos do INES. O quadro abaixo expõe os dados dos diários de 

classe: ano, série, turma e professor responsável por ministrar a disciplina. 

 

Quadro 8 - Demonstrativo dos diários de classe do Curso de Especialização de Professores de Surdos 

Ano Disciplina Série Turma Professor 

1960 Didática Especial 1ª 4ª Ana Rímoli de Faria Dória 

1960 Artes Aplicadas 1ª 4ª Maria Celeste Monnerat 

Yolanda S. Borges Barbosa 

Maria Lúcia Figueiredo 

Coimbra 

1960 Música e canto orfeônico 1ª 4ª Elza Alvarenga 

1960 Física do som 1ª 4ª Dr. Pedro Eziel Cylleno 

1960 Desenho 1 4 Egydia 

1960 Serviço Social 1 4 C.T 

1960 Educação Física   Ruth Nogueira Pretti 

1960 Religião 1 4  

1960 Higiene Geral 1 4 Jayme Arazi Cahim 

1960 Anatomia dos órgãos da audição e 

fonação 

1 4 Dr.Walter Studart 

1960 Aparelhagem 1 4 Dr. Geraldo Maia 

1960 Fonética- Princípios e Prática 1 4 Cândido Jucá 

1960 Fisiologia dos órgãos da audição e 

fonação 

1 4 Jair Bivar Câmara 

1960 Psicologia da Linguagem 1 4 Astério de Campos 

1960 Ginástica Coreográfica 1 e 2 3 e 4 Enid Calaza Sauer 
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1960 Educação Comparada 2 3 Astério de Campos 

1960 Prática de Ensino 2 3 Odete Rímoli 

1960 Religião 2 3  

1960 Impostação da Voz 2 3  

1960 Noções de Direito Aplicado ao 

Surdo 

2 3  

1960 Princípios Metodológicos de 

Pesquisa Aplicada 

2 3  

1960 Psicometria 2 3  

1960 Aparelhagem 2 3 Fânzeres 

1960 A arte e o surdo 2 3 Nancy Godoy 

1960 Música e canto orfeônico 2 2 Elza Alvarenga de Tizzio 

1960 Recreação e Jogos 2 3 Ruth Nogueira Pretti 

Skinner 

1960 Logopedia 2 3  

1960 Serviço Social 2 3  

1960 Didática do Ritmo 2 3 Jucá 

1960 Desenho 2 3 Egydio Pieri 

1960 Artes Aplicadas 2 3 Maria Celeste Monnerat 

Yolanda de Souza Borges 

Barbosa 

Maria Lúcia Figueiredo 

Coimbra 
1960 Patologia da audição e da fonação 2 3  

1961 Aparelhagem  2 4 Apolon Fânzeres 

1961 Anatomia dos órgãos da audição e 

fonação 

1 5 Walder Studart 

1961 Ginástica Coreográfica 1 5 Enid Calaza Sauer 

Christina Sauer 
1961 Noções de Direito Aplicado ao 

Sudo 

2 4 Tarso Coimbra 

1961 Recreação e Jogos 2 4 Ruth Nogueira Pretti 

1961 Psicometria 2 4 Mariana Sehreijer 

 

1961 Arte Aplicada 2 4 Maria Celeste Monnerat  

Yolanda Souza Barbosa 

Participação de Maria Lúcia 

Figueiredo Coimbra 

1961 Música e Canto Orfeônico 2 4 Elza Alvarenga de Tizzio 

1961 Didática do rítimo 2 4 Cândido Jucá 

1961 Fonética 2 4 Emanuel Pereira Filho 

1961 Religião 2 4 Rosário do Iurco 
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1961 Desenho 2 4 Egydia Pieri 

1961 A arte e o surdo 2 4 Nancy Teixeira Godoy 

1961 Educação Comparada 2 4 Astério de Campos 

1961 Impostação da voz 2 

 

4 Leopoldina Porto Parreira 

1961 Serviço Social 2 4  

1961 Psicologia 2 4 Miguel Callite Junior 

1961 Prática de Ensino 2 4 Odette Rímoli 

1961 Patologia dos órgãos da audição e 

fonação 

2 4 Jair Bivar Câmara 

1961 Princípios metodológicos de 

pesquisa 

2 4 Ana Rímoli Faria Dória 

 Fonte: Elaboração própria a partir das fontes do INES. 

 

Nesses diários de classe
10

, localizamos informações alusivas a procedimentos 

metodológicos adotados nos primeiros dias de aula, tais como “Aula Inaugural”, 

“Considerações Gerais”, “Plano de Aula”, “Introdução”, “Apresentação do Programa de 

Prática”, “Repetição da aula anterior e complementação” e “Considerações gerais sobre o 

programa”. 

 Encontramos também dados com alusão às práticas escolares, como momentos de 

festividade: “Olimpíadas”, “II Conferência Nacional para Professores de Surdos”, 

“Conferência de professoras”, “Conferência Anual de Liredo”, e “Chegada do Ministro da 

Educação e Cultura”. Quanto a práticas sociais, havia, por exemplo, “Missa B.T.”, “Dia 

Santo” e “Semana Santa”. 

 Também localizamos informações sobre atividades cotidianas: “Encerramento do ano 

letivo, recordação da matéria dada e exploração dos assuntos mais exigidos pelos alunos”; 

“Repetição da aula anterior e complementação”: “Plano de Aula para compreensão da fala e 

                                                             
10

  Algumas disciplinas não apresentavam o lançamento da matéria. São elas: “Educação Física”, 

ministrada pela professora Ruth Nogueira Pretti; “Religião” (1ª série, 4ª turma); “Ginástica Coreográfica” (1ª e 

2ª séries, 3ª e 4ª turmas), ministrada pela Profª Enid Calaza Sauer; “Anatomia dos órgãos da audição e fonação”, 

Prof. Dr. Walder Studart; “Prática de Ensino” (2ª série, 3ª turma), Profª Odete Rímoli; “Noções de Direito 

Aplicado ao Surdo” (2ª série,3ª turma); “Impostação da Voz” (2ª série, 3ª turma); “Aparelhagem” (2ª série, 3ª 

turma) de 1960, Prof. Dr. Fânzeres; “Patologia da audição e da fonação” (2ª série, 3ª turma); “Ginástica 

Coreográfica” (1ª Série, 5ª turma), professoras Enid Calaza Sauer e Cristina Sauer; “Princípios Metodológicos de 

Pesquisa”, ministrada pela Profª Ana Rímoli de Faria Dória (2ª Série, 4ª turma); “Psicometria” (2ª série, 4ª 

turma), Prof. Dra. Mariana Sehreijer 1961; “Serviço Social” (2ª série, 4ª turma), 1961; “Psicologia (noções)”, 

com o Prof. Dr. Miguel Callite Junior (2ª série, 4ª turma); e “Fonética”, com o Prof. Dr. Emanuel Pereira Filho 

(2ª série, 4ª turma). Na disciplina “Religião” (2ª série, 3ª turma), em 1960, constava apenas a data da segunda 

prova (14/11), seguida da frase “A doutrina materialista, nas suas consequências, nega a pessoa humana”. 
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roteiro metodológico”; “Recapitulação da matéria dada”; “Continuação e pedido de material”; 

“Pedido de material para uma flor de campo”; “Ponto Facultativo”; “Julho – Férias”; e 

“Encerramento do ano letivo”. 

 Uma anotação indicava uma reivindicação da professora: “Não houve aula porque não 

teve número suficiente. Peço tomar providências neste sentido”. Já outras mencionavam 

práticas avaliativas, como “Questionário”, “Prova Mensal”, “Prova Parcial”, “Seminário”, 

“Trabalho Funcional (raças nas músicas)”, “Exercícios” e “Trabalho Mensal”.  

 Exemplos de práticas pedagógico-administrativas encontradas são: “Alunas não 

compareceram”, “Aulas suspensas” e “Não compareci (acidentada)”. Também eram listadas 

as palestras, como se vê na anotação: “Palestra sobre o segundo período de aula com as 

devidas observações”. Por fim, outros exemplos de observações anotadas nos diários de classe 

são: “Divisão em grupos. Separação das alunas de acordo com as vozes”, “Aula prática pelo 

representante do grupo de professoras da escola, com apresentação do plano de aula”, “Aula 

prática com planejamento prévio”, “Orientação sobre a elaboração de uma prova de aplicação 

de acordo com o plano de aula. Comentário a respeito dos trabalhos entregues”, “Aula prática 

com plano executado pela própria aluna”, “Aula prática de Educação Física e Jogos, plano 

feito pela própria aluna”, “Aula prática de jogos e recreação executada pela própria aluna”, 

“Aula prática de ensino executada pela própria aluna com crítica das colegas”. 

 A disciplina Prática de Ensino, ministrada pela professora Odete Rímoli, foi a que 

apresentou o maior número de aulas práticas realizadas pelas alunas, como podemos verificar 

nas seguintes anotações: “Aula prática pela aluna Therezinha S. Silva - Linguagem”, “Aula 

Prática - alunas Abigail O. Paiva e Clarice C. Teixeira”, “Aula Prática pela aluna Wanda J. e 

M. L. Calado”, “Aula suspensa em virtude da Conferência de Hermin Lissia”, “Aula prática 

de Doralice Oliveira”, “Orientação para prática de ensino de fonemas consoantes”, “Aula 

prática de ensino - Risa Bentina Barbosa e Rosá Maria C. Rodrigues”, “Aula prática de ensino 

- Apresentação do assunto para provas finais”, “Aula prática de ensino Ilka I. e Ingrid 

Margarida Mett”, “Aula prática de ensino - R. Yamashita”, “Aula prática de ensino - Maria 

Gilva de Oliveira”, “Aula prática de ensino - Aracy Vailatti”, “Aula prática de ensino - 

Giselda L. Cardoso e Dinorah Lemos da Silva”, “Aula prática de ensino - Heloiza Helena 

Raiol Nunes”, “Aula prática de ensino - Marinanda de Carvalho Silva”, “Aula prática de 

ensino - Zélia Mª. Teixeira, Izaura Nascimento, Maria Oliveira”, e “Aula prática de ensino - 

Zuleide”. 
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 Dividimos os conteúdos em cinco categorias: as disciplinas que envolvem 

conhecimentos sobre os conceitos de linguagem e método oral, as disciplinas que envolvem 

artes (Desenho, Música), as que abarcam conhecimentos sociais voltados para apoio à família 

(Serviço social, Direito, Religião), as disciplinas a respeito de conhecimentos sobre o corpo 

humano (Anatomia, Fisiologia) e as de conhecimentos exatos, a exemplo da Física, que 

tratam do funcionamento dos equipamentos, especificamente do audiômetro. 

 

2.4.1 Disciplinas que envolvem os conceitos de linguagem e método oral 

 

 No diário de classe correspondente à disciplina “Didática Especial”, ministrada por 

Ana Rímoli, podem-se perceber registros de assuntos trabalhados em sala de aula, sendo 

predominantes os aspectos relacionados à surdez: “O surdo, conceituação, educação, 

reeducação e recuperação”
11

, “O INES e a CESB - metas sociológicas destas”, “Classificação 

dos surdos e da surdez”, “Classificação de 'The Deaf Children Society', “Classificação 

audiométrica”, “Atuação da educação do Surdo no Brasil”.  

No início do lançamento desta matéria, notamos o seguinte assunto trabalhado em sala 

de aula: educação ou reeducação do aluno surdo. Ana Rímoli (1954, p.12) versou sobre o 

tema: “O problema do surdo apresenta três aspectos, afirma o br. S. N. Banerji: a prevenção, 

mais diretamente ligada aos médicos, fisiologistas e assistentes sociais, a educação e a 

reeducação, diretamente ligada aos professores”. Em seu livro “Compêndio da educação da 

criança surda-muda”, encontramos os tópicos trabalhados em sala de aula e, em seus 

capítulos, percebemos que esse era o material priorizado na sua disciplina. 

Sobre a formação de professores, encontramos “Panorama Estatístico - A função dos 

professores especializados” e “Estatística respectiva”. A respeito do método oral, havia os 

seguintes registros: “Formas de expressão dos surdos - mímica”, “A mímica - conceito - 

vantagem e desvantagem”, “Datilologia - Inconvenientes Manualismo e Oralismo” e 

“Características do método oral”. 

 A respeito da linguagem oral, havia: “Treinamento da Compreensão da Fala”, “Valor 

da Compreensão da Fala”, “Conclusão: fatores que integram o processo de treinamento da 

compreensão da fala”, “Regras para a eficiência do treinamento de compreensão da fala” e “O 

professor de leitura da fala”. No segundo semestre daquele ano, encontramos a continuação 

                                                             
11

  Diário de Classe da 1ª série, da 4ª turma, Curso de Especialização, disciplina “Didática Especial”, 

ministrada pela Profª Ana Rímoli de Faria Dória, no ano de 1960. 
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dos conteúdos: “Fala e Linguagem (pág. 28)”, “(Continuação) Fala e Linguagem” e “Método 

de 'essência' de linguagem”. 

 As anotações que tratavam de aspectos neuro-anatomo-fisiológicos eram: 

“Localizações cerebrais”, “Os sistemas responsáveis pelo desenvolvimento normal da fala: o 

aparelho, se melhor 'fono respiratório'”, “Sistema nervoso central e periférico” e “Aspecto 

auditivo ou acústico da fala”.  

Havia também exercícios de estimulação respiratória, ressonância e articulação, como 

“Ginástica Respiratória. Exercícios” e “Ginástica Respiratória (exercício)”; e de estimulação 

da voz, como “O sistema de emissão (Voz)”, “Sistema de Emissão (Início)”, “Sistema de 

Emissão (continuação)”, “Aspecto articulatório”, “Sistema de ressonância”, “Vogais”, “As 

vogais - classificação e descrição (metodologia)” e “Estudo das demais formas”. 

 A disciplina “Fonética: Princípios e Prática
12

” compreendia o conceito de fonética 

associado aos componentes da língua portuguesa e ao trabalho com os órgãos articuladores 

(boca), objetivando o desenvolvimento da fala. Alguns destaques: “Fonética”, “A fala”, 

“Órgãos da fala”, “A boca”, “Fonemas”, “Vogais”, “Consoantes”, “Classificação das 

consoantes”, “Ditongos e símbolo” e “Vogais átonas e tônicas”. 

 O professor Cândido Jucá Filho, em ocasião da 1ª Conferência Nacional de 

Professores, proferiu sua palestra sobre o alfabeto internacional fonético, destacando os 

principais profissionais a trabalharem com o alfabeto fonético no mundo. Relatou sobre o 

alfabeto fonético: 

 

[...] a verdade é que o alfabeto internacional de Fonética, trabalhado por 

Gonçalves Viana, que era português, por Paul Passy, que era francês, por 

Victor, que era alemão, por Daniel Jones, que é inglês, é um alfabeto mais 

do que suficiente e até ótimo para o estudo de qualquer língua da Europa e 

mesmo da maior parte das línguas da Terra. De modo que o alfabeto tem 

realmente esse caráter de internacionalidade. (BRASIL, 1959) 

 

 O trabalho desenvolvido pelo professor Cândido Jucá permitia que os futuros 

professores de surdos desenvolvessem as habilidades fonéticas de seus alunos, estimulando a 

emissão de vogais e consoantes. Era necessário produzir os sons da nossa língua, o que 

justifica a importância que se dava à movimentação dos órgãos articuladores, como a boca. 

                                                             
12

 Diário de Classe da 1ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Fonética: Princípios e 

Prática”, ministrada pelo Prof. Jucá, no ano de 1960. 
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Abaixo, segue a foto da lista de presença da disciplina “Fonética”, ministrada pelo 

professor Dr. Emanuel Pereira Filho. Em seu diário de classe, não havia o lançamento da 

matéria, mas foi possível resgatar a lista de presença assinada pelas próprias alunas, entre as 

quais figuravam Maria Gilva, Yêda Garcia e Iracema Moura. 

 

 

Figura 14 - Lista de presença assinada por alunas sergipanas 

 

Fonte: Acervo Histórico do INES 

 

 Astério de Campos ministrou a disciplina “Psicologia da Linguagem”
13

, conceituando 

a área título de sua matéria, bem como a linguagem escrita, os distúrbios e dificuldades que 

afetam a linguagem, e aspectos linguísticos. Os conteúdos abordados foram: “Introdução à 

Psicologia da Linguagem”, “Relações da linguagem com a evolução progressiva da 

Psicologia e seus diferentes aspectos”, “Origem e definição da linguagem”, “Teorias ou 

critérios diversos: divino e humano”, “Natureza e estrutura da linguagem e do pensamento”, 

                                                             
13  Diário de Classe da 1ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Psicologia da 

Linguagem”, ministrada pelo Prof. Dr. Astério de Campos, no ano de 1960. 
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“Formas de expressão oral e gráfica”, “A contribuição dos órgãos dos sentidos na criação de 

novas formas de linguagem” e “Classificação das imagens mentais”. 

Sobre a linguagem escrita, os tópicos foram: “O mundo maravilhoso da palavra”, 

“Origem e evolução da escrita”, “Linguagem e língua”, “Modalidades intrínsecas do idioma”, 

“Língua e Gramática, relação e divisão. Fraseologia”, “Vocabulário”, “Sentidos real e 

figurado”, “Semântica”, “A estética do idioma nacional”, “Elementos da composição literária 

e usual”, “Estilística”. Os assuntos referentes a dificuldades e distúrbios da linguagem: 

“Perturbações da palavra: dislalia, afasia”, “Cursos especiais” e “Tartamudez, surdocegueira, 

gagueira”. 

 Astério de Campos pronunciou-se acerca da Psicologia da Linguagem na 1ª 

Conferência Nacional de Professores: “Pensamento e linguagem, se complementam, visto que 

a Linguagem, enquanto um sistema artificial inventado pelo homem a fim de se comunicar 

com os seus semelhantes na luta pela vida, participa da própria elaboração mental das ideias 

ou do pensamento”.  

 Desta forma percebemos que trabalhar com os conceitos de linguagem realmente era 

uma prioridade do projeto desenvolvido no INES. Lembramos que esse conceito é 

extremamente complexo, por estar intimamente ligado a diversas redes de significações. Essa 

complexidade conceitual exigia do aluno domínio de conteúdos prévios. Justifica-se, portanto, 

a repetição de algumas disciplinas envolvendo os conceitos de linguagem, fundamental na 

aquisição da comunicação humana. 

 Em “Educação Comparada”
14

, Astério de Campos conceituou a área e destacou sua 

gênese, aspectos da História da Educação, evolução e o contexto nacional. Os tópicos 

trabalhados na primeira etapa foram: “A educação comparada, origem e critérios”, “Objeto, 

evolução e termos de comparação ou confronto”, “Comparatistas”, “Explicação os legados de 

comparatistas”, “Fatores da educação comparada”, “Exemplificação dos fatores”, “O 

problema pedagógico”, “O panorama educativo” e “Educação Elástica”.  

Em relação à “História da Educação”, os seguintes temas foram abordados: 

“Característica da Educação em Esparta”, “Ainda a Educação espartana”, “O legado da 

educação grega”, “Crítica ao sistema educativo na antiguidade”, “Os processos da Academia 

e do Liceu (Grécia)”, “O legado de Aristóteles e sua influência na filosofia cristã”, “A 

educação rousseana e suas características”, “A educação na Idade Média e Cristianismo”, “A 

                                                             
14  Diário de Classe da 2ª série, da 2ª turma, curso de Especialização, disciplina “Educação Comparada”, 

ministrada pelo Prof. Dr. Astério de Campos, no ano de 1960. 
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origem e expansão da universidade”, “A educação cristã. Princípios fundamentais”, “O legado 

da educação, educação moderna, satírica”, “Sistemas Educativos contemporâneos”, “A 

Educação no Brasil”, “A Ericafes no Brasil e na América”, “A Campanha da Educação dos 

Surdos” e “Órgãos de expressão da cultura pedagógica”. 

 A disciplina “Educação Comparada”
15

 foi ministrada no ano seguinte pelo mesmo 

professor. Percebe-se que, naquela ocasião, os conteúdos abordam com maior brevidade a 

educação comparada em diferentes contextos históricos. O docente manteve a conceituação:  

“Educação comparada, origem e definição”, “Termos de comparação”, “Comparativos 

antigos e modernos”, “Ainda as comparatistas”, “Explicação de textos”, “Fatores da educação 

comparada”, “Exemplificação dos fatores racial, linguístico, religioso e laico”, “Ainda os 

fatores da educação”, “O fenômeno pedagógico e educativo”, “A educação na antiguidade”, 

“Características dos sistemas educativos”, “Os sistemas greco-romanos” e “Fundação e 

expansão das universidades”. 

 O professor Astério de Campos dedicava, em suas disciplinas, uma extensa carga 

horária ao histórico da educação envolvendo a escolarização do surdo nos diferentes 

contextos. Este aspecto de suas aulas procurava vislumbrar um universo desconhecido por 

muitos. Diante da especificidade dos assuntos, caberia aos alunos, futuros professores, 

conhecer a gênese desse processo de educação. É notório o foco no panorama educacional, a 

fim de formar profissionais conscientes do contexto histórico em que se encontrava a 

educação dos surdos, não só no Brasil, mas também no restante do mundo. 

 A disciplina “Psicometria”
16

 apresentava os testes de inteligência e a interpretação 

destes testes. Encontraram-se os seguintes registros: “Histórico”, “Inteligência”, “Idade 

Mental”, “Idade Mental e Q.I.”, “Interpretação do Q.I.”, “Condições necessárias à 

acessibilidade física” e “Escala de Tliman”. 

 A aferição do nível mental da criança surda foi motivo de pesquisas no Instituto 

Nacional de Educação de Surdos. A doutora Marienne Schreyer apresentou, na 1ª Conferência 

Nacional de Professores, os resultados preliminares dos testes aplicados por toda a equipe do 

Gabinete de Psicologia do INES. Este gabinete tinha por finalidade determinar o nível dos 

alunos do INES para classificação nas diversas turmas e examinar os candidatos no ato de 

matrícula, a fim de selecioná-los. Após a seleção, estes alunos eram classificados nas escolas 
                                                             
15  Diário de Classe da 2ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Educação Comparada”, 

ministrada pelo Prof. Dr. Astério de Campos, no ano de 1961. 
16  Diário de Classe da 2ª série, da 3ª turma, curso de Especialização, disciplina “Psicometria”, no ano de 

1960. 
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públicas do então Distrito Federal, realizava-se o diagnóstico psicológico e prestava-se 

orientação psicopedagógica aos familiares e professores. 

 Na disciplina “Logopedia”
17

, houve a conceituação do termo, a diferenciação entre 

surdez e perda auditiva, e a conceituação dos distúrbios da fala e da voz. Ministraram-se os 

seguintes assuntos: “Logopedia: Conceituando”, “Relação entre audição e fonação”, “A 

surdez e a perda de audição”, “Causas dos distúrbios da fala”, “Disfonia - voz nasal”, 

“Disartrias - voz nasal”, “Voz de falsete - voz fraca”, “Voz fraca, etc.” e “Conclusão do 

programa com conceito de dislalia”. 

 O professor Hebert Wilkes Junior, na palestra intitulada “Apelo para a inclusão mais 

intensa de relaxamento muscular nos trabalhos logopédicos”, sugeriu que fosse feito um apelo 

aos médicos e professores de educação física, a fim de que orientassem seus alunos quanto à 

importância do controle muscular. 

 

Aproveitante o ensejo da realização da 1ª Conferência Nacional de 

Professores de Surdos, [...] sugerir aos participantes presentes a inclusão, ou 

intensificação, de relaxamento muscular nos trabalhos diários. Para tal, 

poderiam talvez dirigir-se aos amigos médicos e professores de educação 

física que mantenham contato com crianças surdas, que lhes orientem de 

como obter um maior relaxamento e controle dos movimentos musculares 

dos alunos. Estes exercícios teriam por fim: 

1 – Acalmar o aluno; 

2 – Aumentar o interesse pelo estudo; 

3 – Reduzir, gradativamente, o esforço físico necessário para aprendizagem 

de cada unidade de estudo; 

4 – Dar a sensação de bem-estar e satisfação após cada aula; 

5 – Reduzir na expiração fênica a tensão muscular. 

 

As atividades que envolviam a Logopedia exigiam dos professores enorme 

sensibilidade, pois trabalhavam com os sentidos dos alunos, principalmente o tato e a visão. A 

partir desses dois sentidos, os estudantes surdos poderiam desenvolver os exercícios. 

Podemos notar, na figura abaixo, as professoras próximas aos alunos, estimulando-os através 

do contato visual. 

 

                                                             
17

 Diário de Classe da 2ª série, da 3ª turma, curso de Especialização, disciplina “Logopedia”. 
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Figura 15 - Trabalho Logopédico no INES 

 

Fonte: Acervo Histórico do INES 

 

 Na disciplina “Didática do Ritmo”
18

, percebeu-se o trabalho de três temas: fonética, 

fonologia e prosódia. Os tópicos abordados foram: “Fonética”, “Grupos”, “Prosódia”, 

“Metátase”, “Fonologia Sintática”, “Crasas” e “Ritmo”. No primeiro semestre, “Prosódia”, 

“Vícios de prosódia”, “Prosódia”, “Problemas de ritmo e fala: noções básicas”, “Ritmo 

intensivo e ritmo tonal”, “O problema da entonação”, “Ditongos e tritongos” e 

“Características gerais das consoantes”. 

 Na disciplina “A impostação da voz”,
19

 é predominante o ensino de técnicas vocais: 

“Técnica vocal, conncone, vaccai e músicas”, “Exercícios de conncone, técnica vocal, vaccai 

e músicas” e “Músicas, exercícios, vaccai, conncone”. Ao analisarmos a disciplina, 

percebemos a interdependência com outras do plano curricular, mais especificamente com 

“Música e canto orfeônico”, pois é a partir dessas matérias que se aprendiam as técnicas e 

estratégias de emissão da voz. Tratava-se de uma tarefa difícil para os professores, que 

deveriam estimular a emissão vocal no aluno surdo. 

                                                             
18  Diário de Classe da 2ª série, da 3ª turma, curso de Especialização, disciplina “Didática do Ritmo”, 

ministrada pelo Prof. Cândido Jucá Filho. 
19

 Diário de Classe da 2ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “A impostação da voz”, 

ministrada pela Profª Leopoldina Porto Parreira, no ano de 1961. 
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A disciplina “Prática de Ensino”
20

 apresentou exercícios da fala: “Demonstração 

prática de treinamento da compreensão e mecânica da fala. Exercício com o fonema P 

apresentado em frases” e “Treinamento de leitura da fala. Exercício de linguagem”. Sobre a 

criança e o lar, os temas foram: “Conceito de reeducação do surdo”, “A criança surda no lar - 

como deveria ser assistida”, “A criança” e “Ritmo das palavras - Demonstração prática”.  

Os tópicos sobre treinamento auditivo foram: “Diferença de compreensão pela 

audição”, “Orientação de treinamento auditivo” e “Orientação de treinamento auditivo. 

Estudo de uma aluna surda, sem o devido treinamento”. O livro “A linguagem oral para a 

criança deficiente da audição”, de Mary C. New (1953), detalha o “método adotado pela 

natureza”. Logo na apresentação da obra, a autora destaca a filosofia do ensino da articulação: 

 

Dr. Bell expressou através de suas palavras que expressaram sua certeza 

relativamente à filosofia do processo de ensino da linguagem, a saber: 

deverão os educadores de surdos considerar o ensino da palavra falada 

primariamente como uma aquisição de habilidades puramente mecânicas, 

por meio das quais os elementos isolados podem ser desenvolvidos para 

emprego posterior em palavras, ou, deverão eles considerar a palavra falada 

primariamente como um processo comunicativo sobre significativos 

conceitos integrais das habilidades mecânicas, independendo deles o 

desenvolvimento? Uma destas duas filosofias deverá constituir o alicerce 

sobre o qual uma escola constrói seu plano de ensino da articulação. A 

primeira hipótese tem tido maioria de adeptos e que na maior parte das 

escolas, o ensino da palavra falada tem girado em torno da aquisição de 

certas habilidades mecânicas nos seus estágios de desenvolvimento. (NEW, 

1953, p. 3) 

 

 Os objetivos da linguagem falada e da percepção da fala ou da linguagem, desde o 

primeiro ano escolar, na faixa dos 2 anos e 6 meses aos 4 anos de idade, são os seguintes: 

 

1- Construir, tão extenso quanto possível, um vocabulário para leitura da 

fala através dos recursos específicos casuais; 

2- Encorajar e estimular o desenvolvimento da linguagem natural, isto é, 

balbucios e tentativa de dizer palavras completas, por meio do uso 

simultâneo, tanto quanto possível, de três dos sentidos das crianças: a 

vista, o ouvido e o tato. 

3- Preservar e desenvolver ulteriormente a qualidade de voz normal da 

criança surda pelo uso do processo natural para falar; 

4- Desenvolver, bem cedo, na criança, a ideia de que a linguagem é 

primariamente uma atividade comunicativa, não apenas um processo 

mecânico, de forma que ela instintiva e intrepidamente use a linguagem 

                                                             
20  Diário de Classe da 2ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Prática de Ensino - 

Didática Especial” (2º semestre), ministrada pela Profª Odette Rímoli. 
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que tem, embora seus esforços para a articulação precisa não sejam 

coroados de êxito. (DÓRIA, 1953, p. 5) 

 

O livro de New, traduzido por Doria (1953), evidenciou os cuidados dos pais com os 

filhos e a forma correta como deveriam ensinar a criança surda a falar. Percebe-se uma 

preocupação com a significação da linguagem, de tal modo que a orientação familiar deveria, 

segundo a autora, orientar a atividade oral através de exercícios da palavra envolvidos em 

atividades artísticas. Algumas proposições são: 

 

1- Antes de ensinar uma criança surda a falar, permita-lhe um período de 

amadurecimento ou “maturação” para a linguagem articulada, por meio 

de processos “viso-tátil-auditivos”, pelo uso de palavras com sentido 

perfeito. 

2- Mostre, desde cedo, à criança, a significação da linguagem como uma 

atividade como uma atividade de intercomunicação e com objetivo 

definido, e deixe o ensino dos exercícios articulatórios constituírem o 

impulso progressivo para a palavra falada. 

3- Oriente a atividade oral de tal modo que a fase qualitativa e a fase 

rítmica da linguagem sejam desenvolvidas, não às expensas de 

cuidadosa enunciação, mas ao mesmo tempo em que as crianças 

adquirem habilidades de articulação. 

4- Forneça cartazes ou mapas com exercícios de palavras e artisticamente 

apresentadas de forma que os elementos da linguagem possam ser 

posteriormente desenvolvidos e praticados na sua verdadeira inter-relação. 

5- Ensine a acentuação, a silabação e os sinais diacríticos, como um meio 

direto de conduzir ao uso do dicionário, o que possibilita à criança surda 

o único recurso substancial para adquirir a confiança em si relativamente 

à pronunciação. 

6- Torne o ensino da articulação um processo interessante, colorido, 

significativo e satisfatório para que a criança surda utilize desde o 

começo, instintivamente, a linguagem precisa, como método de 

comunicação de que pode dispor. (DÓRIA, 1953, p. 12-13) 

 

 Na disciplina “Princípios Metodológicos e Pesquisa Aplicada”,
21

 destacamos os 

seguintes tópicos: “Pesquisa - Conceituação dos termos que compõem o título da cadeira”, 

“Pesquisa e estudo: necessidade de pesquisa em educação”, “Pesquisa pura e pesquisa 

aplicada”, “Falsa pesquisa”, “Ciência, reflexão, pesquisa e método de pesquisa. Ingredientes 

do método científico”, “Continuação: o pensamento reflexivo”, “Continuação: a pesquisa e o 

método de pesquisa”, “Características de pesquisa”, “O método Descartes”, “Métodos de 

pesquisa mais comuns em educação”, “Tipos de pesquisa experimental”. 

                                                             
21  Diário de Classe da 2ª série, da 3ª turma, curso de Especialização, disciplina “Princípios Metodológicos 

e Pesquisa Aplicada”. 
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 O incentivo à pesquisa fazia parte das práticas no INES, a exemplo dos testes 

psicométricos que eram realizados nos alunos com o objetivo de estabelecer critérios de 

seleção. Havia a intenção de desenvolver um olhar crítico nos educadores, e nos discursos 

eventuais pregava-se a importância dos aspectos sociológicos e filosóficos para o 

desenvolvimento educacional do país. Nota-se que os conteúdos trabalhados em sala de aula 

confirmam o estímulo ao pensamento reflexivo, bem como a realização de pesquisas como 

prática científica. 

 

2.4.2 Disciplinas que envolvem a arte e o desenvolvimento motor e cognitivo 

 

 Dentre as atividades da disciplina “Artes Aplicadas”,
22

 destacavam-se os trabalhos 

manuais. As alunas confeccionavam objetos decorativos com materiais como fitas, meias, 

plástico e arames. Podemos destacar os seguintes assuntos: “Continuação do material (furar, 

armar, etc.)”, “Continuação do 'ramão' de avelãs e nozes”, “Flor de fita. Notas de Março”, 

“Continuação”, “Flor de meias”, “Sino para P. João”, “Lanternas” e “Bichos e figuras em 

arame e plástico”. 

 Na mesma disciplina, já na 2ª série da 3ª turma,
23

, os trabalhos manuais são 

prioridades: “Continuação do abajur e cesta para Páscoa”, “Continuação do abajur em feltro”, 

“Bichos com feltro”, “Bichos e trabalhos diversos”, “Confecção de trabalhos de feltro”. Na 2ª 

série da 4ª turma
24

, os trabalhos manuais continuavam prevalecendo, porém percebemos a 

utilização de diversos materiais e técnicas: “Esteira de mesa”, “Prat. com fumaça”, “Carimbo 

de batata”, “Papel pintado com triucha (teoria)”, “Bonecas para flanelógrafo”, “Papeis 

pintados com dedos”, “Bola de 12 rodelas”, “Dobraduras”, “Dobradura (castiçal)”, “Vela 

papel”. 

 No livro “Iniciando a Compreensão da Fala”, de Lilian Russel, traduzido por Ana 

Rímoli (1952), fica explícito o incentivo ao uso de figuras substituindo os objetos reais, para 

evitar a “monotonia” no ensino das crianças surdas. A autora destaca: 

                                                             
22

  Diário de Classe da 1ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Artes Aplicadas”, 

ministrada pelas professoras Maria Celeste Monnerat, Yolanda S. Borges Barbosa e Maria Lúcia Figueiredo 

Coimbra, no ano de 1960. 
23  Diário de Classe da 2ª série, da 3ª turma, curso de Especialização, disciplina  “Artes Aplicadas”, 

ministrada pelas professoras Maria Celeste Monnerat, Yolanda S. Borges Barbosa e Maria Lúcia Figueiredo 

Coimbra, no ano de 1960. 
24  Diário de Classe da 2ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Artes Aplicadas”, 

ministrada pelas professoras Maria Celeste Monnerat, Yolanda S. Borges Barbosa e Maria Lúcia Figueiredo 

Coimbra, no ano de 1961. 
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A percepção da fala pode ser feita permitindo à criança remover uma peça 

especial quando você lhe pedir, ou fazendo-a recolocar a peça quando você 

mandar: 
 
1- Tabuleiro de madeira com recortes em forma de brinquedos. Peças 

removíveis: bola, pião, corneta, tambor, barco. 

2- Tabuleiro de madeira, com recortes em forma de frutas. Peças 

removíveis: bananas, maçã, laranja, pera, limão, uvas.Idem, de quarto de 

dormir. Peças removíveis: cadeira, cama, mesa, relógio, janela. 

3- Idem de cena de rua: casa, árvore, sol, carro. 

4- Idem, de autos: automóvel aeroplano, bandeira, menino, menina. 

5- Idem, de verão: Menino, menina, pá, barco, balde, sol, guarda-chuva. 

6- Idem, de outono: Árvore, cesto, maçã, carro, cão, menina. 

(DÓRIA, 1952, p. 17) 
 

Antônio Magno, em palestra na I Conferência Nacional de Professores para Surdos, 

defendeu a participação dos surdos nas atividades teatrais, afirmando que eles “devem ter 

teatro, da tragédia ao vaudeville”. Desta forma, percebemos a arte como elemento educacional 

nas práticas do Instituto Nacional de Educação de Surdos. 

 A disciplina “A arte e o surdo”
25

 discutia, durante o ano letivo, a História da Arte, 

com os seguintes assuntos: “Egípcios”, “Pirâmides egípcias”, “Desenvolvimento geral das 

artes do século XVI até o VII A.C”, “Continuação século VII a século V”, “A arte grega”, 

“Arte grega, períodos primitivo e arcaico” e  “Terminação do arcadismo”. No ano de 1961, 

segundo semestre, a disciplina
26

 continuou a ser ministrada por Nancy Teixeira de Godoy, que 

manteve os conceitos de História da Arte (“Arte Grega” e “Grécia Arcaica”) e acrescentou os 

de arte e educação: “Arte como meio de expressão”, “A educação e a arte, Conceito de 

Educação” e “Franz Cizek - início da arte espontânea”. 

 Na disciplina “Desenho”,
27

 os conteúdos ensinados eram: “Cópia do material, 

proporção, corpo de revolução”, “Cilindro”, “Caixa Prismática”, “Cópia de um moringue”, 

“Jarra de Vidro”, “Cópia de uma leiteira”, “Cópia de uma caixa”, “Cópia de legumes” e 

“Flores”.  

                                                             
25  Diário de Classe da 2ª série, da 3ª turma, curso de Especialização, disciplina “A arte e o surdo”, 

ministrada pela Prof.ª Nancy Godoy, no ano de 1960. 
26  Diário de Classe da 2ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “A arte e o surdo”, 

ministrada pela Prof.ª Nancy Godoy, no ano de 1961. 
27  Diário de Classe da 1ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Desenho”, ministrada 

pela Prof.ª Egydia, no ano de 1960. 
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Na 2ª série da 3ª turma
28

, o trabalho configurou-se no desenvolvimento de “figuras”: 

“Desenho Pedagógico”, “Figura humana esquemática”, “Cena com figura humana 

esquemática”, “Figura humana esquemática (continuação)”, “Animais”, “Números e 

algarismos romanos com figuras”, “Figuras” e “Cena com figuras formando algarismos 

romanos ou arábicos”. 

 No ano de 1961, na 2ª série da 4ª turma
29

, destacamos a aplicação de técnicas para o 

desenvolvimento das atividades: “Figura humana esquemática”, “Pequenas cenas com a 

figura esquemática humana”, “Cenas com a figura humana”, “Desenho Pedagógico”, “Cena 

com a figura humana esquemática”, “Material para aulas de Desenho”, “Desenho meio cego 

com tinta de impressão”, “Lápis cera e anilina. Lápis cera. Desenho de olhos fechados”, 

“Desenho com água sanitária”, “Técnica para o desenho”, “Bico de pena em papel úmido”, 

“Mosaico de papel”, “Acabamento do trabalho” e “Confecção de um cartão de Natal”. 

 Nancy Godoy manifestou-se sobre a importância da arte para a educação do surdo: 

 
Como o surdo não é anormal, mas sim um deficiente a exigir meios de 

expressão, é claro que a arte pode ser um fator decisivo na sua recuperação. 

Em todo caso, quando mais não seja, é um recurso terapêutico de real valor. 

Todos nós sabemos que o que o homem exprime por sinais ou símbolos dá 

curso à vida emocional do indivíduo, facilitando pelo exercício a sua 

disciplina interior, cria meios de conhecimento e comunicação, traz à 

superfície o objeto de nossas preocupações, angústias, aspirações e intuições, 

sendo, por isso, indispensável a todos. (BRASIL, 1959). 
 

 Foi possível notar, ao investigarmos os conteúdos das disciplinas que envolviam a arte 

e o surdo, a qualidade dos trabalhos desenvolvidos e a forma como esses recursos eram 

ensinados aos alunos do Curso de Formação de Professores. Os formadores que ministravam 

as disciplinas eram, na maioria das vezes, profissionais requisitados, especialistas em artes 

plásticas e atuantes no campo artístico. Dessa forma, os surdos teriam contato com a 

expressividade corporal, aflorando sua criatividade através do próprio trabalho, da 

manifestação da cultura, da produção artística e da descoberta de novos talentos. Além de 

tudo, estimulava-se a expressão do surdo, permitindo-lhe a comunicação com o mundo 

através da sua arte. 

                                                             
28  Diário de Classe da 2ª série, da 3ª turma, curso de Especialização, disciplina “Desenho”, ministrada 

pela Prof.ª Egydia, no ano de 1960. 
29  Diário de Classe da 2ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Desenho”, ministrada 

pela Prof.ª Egydia, no ano de 1961. 
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 Através da disciplina “Música e Canto Orfeônico”,
30

 percebemos o ensino dos hinos 

cívicos, representando o ufanismo da época: “Hino ao Surdo”, “Hino Nacional”. Para tanto, 

os alunos deveriam compreender conhecimentos considerados básicos: “Classificação de 

vogais”, “Finalidades do ensino de canto orfeônico - Sucessão de sons - notas “vizinhas” 

etc.”. Introduziam-se os conceitos de unidade de tempo (U.T.) e unidade de compasso (U.C.). 

O ensino biográfico também se fazia presente, destacando nomes importantes da cultura 

nacional: “Leopoldo Miguez (biografia)”, “Francisco Braga (biografia)”, “Francisco Manuel 

da Silva”, “D. Pedro I na música (biografia)”. 

 Na mesma disciplina
31

, porém na 2ª série, percebe-se a permanência de certos 

assuntos e a continuação aprofundada de alguns conhecimentos – “Hino ao Surdo”, “Hino 

Nacional”, “Ex. Rítmico (2/4, 3/4, 4/4)” –, bem como o ensino através das biografias – “Villa 

Lobos (dados biográficos)”, “Carlos Gomes (biografia)” “Escalas (diatômicas, cromáticas)”, 

“José Maurício” –, “Escalas pelas tetracordes”, “Ex. Rítmicos” e assuntos básicos já vistos na 

1ª série: “Cânticos a duas vozes”, “Escalas melódicas, cromáticas, etc”, “Ex. rítmico”, “Hino 

ao Surdo”, “Compassos simples e compostos”, “F.F. e U.F. das frações”, “Exercícios 

Rítmicos”, “Orquestra (origem)”, “Classificação dos instrumentos”, “Compassos compostos”, 

“Sessútons Cromáticos” e “Escalas tetravídicas.”. 

 Havia o trabalho musical intenso da prosódia, como podemos verificar em “Prosódia”, 

“Prosódia musical. Gráficos”, “Prosódia - metrificação”, “Prosódia - ritmos poéticos”, “Ex. 

ritmos gráficos, elisões. Hinos”, “Questionário e Prosódia”, “Ex. Rítmicos. Hinos (fonemas)”, 

“Fonemas – Vocalizador / vogais básicas e compromissoras”. 

 Em “Música e Canto Orfeônico” para a 2ª série, 4ª turma
32

, percebe-se que a maioria 

das atividades era desenvolvida com a execução do exercício rítmico e o canto a duas vozes: 

“Ornamentos. Andamentos - Desenho do metrônomo”, “Hinos cívicos”, “Andamentos - 

cânticos a duas vozes. Ex. rítmico”, “Escalas, maiores acordes. Ex. rítmico. Cântico a duas 

vozes”, “Escalas maiores (seta pra baixo e #). Ex. rítmicos. Cânticos a duas vozes”, “Desenho 

do metrônomo”, “Ex. Rítmicos. Semitons cromáticos e diatômicos. Cânticos a duas vozes. 

Carlos Gomes (biografia)”, “Banda de música e orquestra (origem e evolução). Semitons 

                                                             
30

 Diário de Classe da 1ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Música e Canto 

Orfeônico”, ministrada pela Prof.ª Elza Alvarenga, no ano de 1960. 
31  Diário de Classe da 2ª série, da 2ª turma, curso de Especialização, disciplina “Música e Canto 

Orfeônico”, ministrada pela Prof.ª Elza Alvarenga, no ano de 1960. 
32  Diário de Classe da 2ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Música e Canto 

Orfeônico”, ministrada pela Prof.ª Elza Alvarenga, no ano de 1961. 
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cromáticos e diatônicos. Cânticos cívicos”, “Ex. rítmicos. U.T. e U.C. das frações. Villa 

Lobos (biografia). Instrumentos cordofones. Instrumentos Idiofones. Instrumentos 

Membranofones, etc”, “Dissertação sobre o Hino Nacional. Ex. Rítmicos. Cânticos a duas 

vozes”, “Ex. Rítmicos – U.T. e U.C. das frações (cânticos cívicos)”, “Ex. Rítmicos 

Igualdades”, “Instrumento de percussão e sopro”, “Hinos e cânticos cívicos a duas vozes”, 

“Fibra de herói”, “Anoitecer”, “Berceuse Bramhs”, “Canto de Pajé”, “Bandeira do Brasil”.  

Abordaram-se também a “Importância da música para o surdo” e os principais 

músicos brasileiros: “Síntese dos grandes músicos brasileiros”, “José Maurício (biografia). 

Cântico folclórico. Lorenzo Fernandes (biografia)”, “Henrique Oswaldo”. “Alberto 

Niposmuceno”, “Barrozo Netto”. 

 

Na segunda metade da década de 50, sobretudo a partir de 1956, a disciplina 

Canto Orfeônico deu os primeiros sinais de esmaecimento. No Rio de 

Janeiro, o prof. José Teixeira d‟Assumpção (1956) denuncia, através do seu 

Manual Pedagógico Didática Especial de Canto Orfeônico, a decadente 

situação do Canto Orfeônico e propõe novas metodologias para esse ensino. 

A publicação desse manual pode ser interpretada como uma tentativa de 

reconfiguração do ensino da disciplina, no período no qual o governo 

procurou, através da CADES, difundir o ensino secundário em todo o 

território brasileiro. O autor reconheceu que o programa de ensino no Canto 

Orfeônico exagerava nos conteúdos da teoria musical e, por causa disso, os 

alunos não se interessavam pelas aulas. (SANTOS, 2012, p. 228) 
 

 Em Sergipe, Nunes Mendonça, em seu livro “A Educação em Sergipe” (1958), 

ressaltou a importância do ensino do Canto Orfeônico para a educação da criança – a 

disciplina só era ministrada em poucas escolas. 

 Ensinar “Música e Canto Orfeônico” aos futuros professores de surdos permitia-lhes 

desenvolver técnicas vocais para “oralizar” o deficiente auditivo, conhecimentos básicos para 

a impostação da voz, articulação, emissão vocal adequada e ritmo. Esses conceitos seriam 

aprendidos durante o curso e, para tanto, era necessário aliar os conhecimentos do canto 

orfeônico aos alusivos ao ufanismo e nacionalismo. 

 A caderneta da disciplina “Recreação e Jogos”
33

 apresentava as seguintes anotações, 

priorizando o trabalho através do jogo ativo: “Dei jogos ativos”, “Jogo ativo com sua precisão 

para os deficientes da voz e ouvido e a classificação do mesmo”. 

                                                             
33  Diário de Classe da 2ª série, da 3ª turma, curso de Especialização, disciplina “Recreação e Jogos”, 

ministrada pela professora Ruth Nogueira Pretti, no ano de 1960. 
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Sobre a importância dos jogos no desenvolvimento da criança, havia os seguintes 

registros: “Fichamento biométrico e seu valor na vida escolar”, “Jogos cantados e a sua 

origem nos vários países e o seu importante papel na Educação Física”, “Jogos Dirigidos - sua 

influência na vida da criança”, “O jogo e suas reações psicomotoras”, “O jogo e a recreação 

sob o ponto de vista didático-pedagógico”, “Adaptação das atividades ao grau de 

desenvolvimento infantil - 1º Período, de 4 a 6 anos”, “Valor da recreação para classificação 

da personalidade humana”, “A formação de recreação para surdas mudas”, “Aula de desenho 

com recreação e classificação da personalidade”, “classificação da personalidade através do 

desenho e recreação”. 

 No ano seguinte (1961), a mesma disciplina
34

 foi ministrada pelos professores Gabriel 

Skinner e Ruth Nogueira Pretti, que abordaram exercícios e atividades lúdicas: “Explicação 

dos mesmos exercícios e atividades lúdicas, e o seu valor para o deficiente da voz e do 

ouvido”, “Grandes jogos e seu valor social, cívico e moral”, “Aula prático-teórica com 

explicação”, “Jogos com interpretação do valor do jogo de salão”, “Conceito de recreação. 

Classificação dos jogos”, “Didática metodológica dos jogos e de recreação”, “Recreação e 

diferentes tipos de recreação”. 

Quanto à influência dos jogos no desenvolvimento motor e cognitivo da criança surda, 

foram encontradas as seguintes anotações: “Aula prática com jogos sensacionais e de 

coordenação motora e o seu valor para deficiente da voz e do ouvido”, “O jogo e sua 

significação psicopedagógica”, “O valor do jogo prático para o deficiente da voz e do ouvido 

- o jogo ativo Basquetinho”, “Biotipologia - Fichamento médico e biomédico”, “Aula prático-

teórica com a explicação e valor do jogo sensorial para o deficiente da fala e da audição”, 

“Teórica - definições básicas de Educação, metodologia, biometria, dramatização”, “Valor 

psicológico dos jogos e recreação”, “Importância dos jogos de recreação na educação da 

criança. Dificuldades a superar. Qualidades do professor. Observação das reações da criança 

nos jogos em conjunto”, “Debate sobre o artigo publicado em recente data sobre a música e 

dança na vida do surdo-mudo - demonstração feita pelo Hist. de St. Michielgesten da 

Holanda”, “Método do passe Van Uden”, “Valor da irmã Irene dedicada ao setor de dança e 

ritmo para surdo-mudo”. 

 No livro “Iniciando a Compreensão da Fala” Russel, traduzido por Dória, afirma: 

 

                                                             
34  Diário de Classe da 2ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Recreação e Jogos”, 

ministrada pela professora Ruth Nogueira Pretti e pelo professor Gabriel Skinner, no ano de 1961. 



101 
 

 

As crianças adoram os movimentos e, realmente, elas devem ser ativas. 

Você pode desenvolver a agilidade imitativa pela classe ginástica. [...] Os 

exercícios desenvolvem, também, a observação e a agilidade, requisitos 

importantes para a leitura labial. Começando pelos grandes movimentos de 

braços, estendê-los depois horizontalmente, verticalmente, tocando os 

ombros, movimentar a cabeça, etc.; tocando os ouvidos, olhos, nariz e boca, 

você focaliza sua atenção nos lábios e você pode começar a denominar as 

partes do corpo enquanto aponta. (DÓRIA, 1952, pag. 6-7) 
 

 Na disciplina “Recreação e Jogos”, apresentavam-se ao professor diversas formas de 

ensinar à criança utilizando recursos criativos e funcionais, o que permitiria a elaboração de 

brincadeiras como força motriz na percepção da consciência corporal. Concluímos que 

caberia ao docente especializado atentar para o comportamento da criança surda e mediar, 

através dos jogos, seu processo de aprendizagem. 

 

2.4.3 Disciplinas que envolvem conceitos de física e biofísica 

  

 Para compreensão dos conceitos de física do som
35

, as alunas aprendiam sobre 

“Movimentos”, “Movimento Vibratório”, “Movimento Pendular - Movimento Ondulatório”, 

“Movimento Harmônico”, “Som”, “Estado Vibratório dos corpos sonoros”, “Propagação do 

som” e “Leis das vibrações transversais”. 

 Em “Aparelhagem”,
36

 abordaram-se as características da matéria celular:  

“Constituição da matéria - Molécula - Átomo - Prótons”, “Noções de eletricidade Dinâmica”, 

“Hidráulica dos fenômenos”, “Elétrons - Corpos bons e maus condutores”. 

 No ano seguinte (1961), Apolon Fânzeres ministra a mesma disciplina 
37

 para a 2ª 

série, 4ª turma. Apresentava aulas práticas e os alunos deveriam possuir os seguintes conhecimentos: 

“Som: origem - propagação”, “Percepção - tons”, “Sensações Tonais – ouvido”, “Sistema 

Neuroacústico”, “Centro”, “Audição”, “Percepção” e “Audiômetro”. 

 O livro “O Treinamento Acústico no Curso Primário”, escrito por Ruthven e traduzido 

por Dória, destaca:  

 

São múltiplos os problemas que o professor de surdos deve enfrentar e, com 

o advento dos recursos auditivos, os obstáculos a vencer aumentam. No 

                                                             
35  Diário de Classe da 1ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Física do som”, 

ministrada pela Prof. Dr. Pedro Eziel Cylleno, no ano de 1960. 
36  Diário de Classe da 1ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Aparelhagem”, 

ministrada pelo Prof. Geraldo Maia, no ano de 1960. 
37  Diário de Classe da 2ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Aparelhagem”, 

ministrada pelo Prof. Dr. Apolon Fânzeres, no ano de 1961. 
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trabalho auricular, o professor deve ter uma clara compreensão do 

equipamento acústico de que pode dispor, o que pressupõe um conhecimento 

prático da física do som [grifo meu]. A aquisição da perfeita compreensão da 

capacidade de audição de cada aluno para poder instruí-lo corretamente e 

ajustar o controle do volume ao seu nível de audição constitui imperativo 

inadiável; deve-se tomar cuidado de não se aumentar o volume para além do 

ponto da inteligibilidade. O início da prática auricular pode gerar uma 

grande confusão na classe, pelo manejo impróprio dos fones e controle do 

volume, se o professor não for adrede treinado. (DÓRIA, 1952, p. 3) 

 

 O treinamento acústico requer, dos profissionais envolvidos, conhecimentos sobre 

propagação das ondas sonoras, som e a forma como este se propaga no ambiente. Por isso, 

antes da disciplina “Aparelhagem”, havia “Física do Som”, com o objetivo de fazer os 

cursistas conhecerem os conceitos básicos que envolvem o funcionamento do audiômetro. A 

disciplina “Aparelhagem” habilitava o professor a manusear os aparelhos que compõem a 

prática auricular. 

 

2.4.4 Disciplinas que envolvem as relações sociais e orientação à família no que se refere 

aos direitos do surdo 

  

 Em “Serviço Social”
38

, consta o lançamento da matéria referente à introdução dos 

principais conceitos da disciplina, entre outros: “Evolução do S.S.”, “Conceito de S.S.”, 

“Diferença entre S.S. e outras”, “Diferença entre o S.S. e as necessidades correlatas”, 

“Assistência Social”, “Ação Social”, “Previdência”, “Direito Social”, “Previdência Social”, 

“Justiça Social”, “Objetivos do S.S.”, “Características do S.S.” “Divisão do S.S. (Cont.)”, 

“Pesquisa Social - Conceito”, “Finalidade” e “Administração de Obras. Conceito. 

Finalidade”. Na 2ª série da 3ª turma, aplicaram-se os conceitos e finalidades do Serviço 

Social: “S.S. Conceito. Finalidade. Características. Tipos de Grupos”, “Atividades de grupo: 

programa, características”, “Tipos de atividades: crianças e adolescentes”, “Tipos de 

atividade: adultos e velhos”, “Tipos de reunião”, “Tipos de membros - técnica de discussão 

em grupo: definição, vantagem. Itens para que a discussão seja proveitosa”. 

 Em publicação à Revista Fala, de circulação semestral do INES, Consuelo Fernandez, 

manifesta-se a favor da disciplina Serviço Social no Instituto, a fim de que “as professoras 

possam difundir pelo Brasil afora as vantagens decorrentes do Serviço Social nesse setor”, e 

complementa: 
                                                             
38  Diário de Classe da 1ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Serviço Social”, 

ministrada pela professora Iris Pinheiro, no ano de 1960. 
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Ao Serviço Social compete, antes de tudo, ao pretender desenvolver um 

caso, procurar fazer um estudo demorado sobre a família do assistido. Nela 

vamos encontrar explicação para certas atitudes do paciente. [...] Cumpre, 

pois, ao Assistente Social junto ao surdo: a) indicar-lhe o melhor caminho a 

seguir para poder desenvolver sua capacidade produtiva, evitando que se 

torne um fardo para a sociedade; b) despertar-lhe o interesse para a vida 

social, porque, ao se afastar do meio onde vive sua meninice e parte da 

adolescência ao entrar num meio de difícil compreensão, sente no início a 

vontade de permanecer onde tudo lhe corre mais facilmente, onde estão suas 

relações e amizades, cujas raízes em geral, são profundas. (REVISTA FALA 

nº8. 1º trimestre, 1960, 10). 
 

 Em “Noções de Direito Aplicado ao Surdo”,
39

 encontramos apenas o seguinte 

conteúdo registrado: “Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil 1946”. 

 A disciplina “Religião”,
40

, ministrada pelo professor Rosário Iurco, apresentava as 

seguintes anotações: “Sobre quais fases deve ser desenvolvido o estudo da 'Relíquia'”, “As 

necessidades do espírito são análogas às do corpo”, “Pontos de comparação entre as 

necessidades do corpo e do espírito - os primeiros 3...”, “O 4º e o 5º ponto de analogia entre 

corpo e espírito”, “Ensaio de dissertação sobre o ponto 5”, “Dissertação sobre o A.E.”, 

“Exposição e explicação do ponto da prova”, “Exposição e explicação do ponto de analogia”, 

“Explicação de um ponto de analogia”, “Exposição do ponto 5 - percepção”, “Exposição do 

ponto 6 -  sensibilidade do corpo e espírito”, “Percepção do corpo e do espírito. Noções 

fundamentais”. 

 A professora Yvonne Ellwanger Moglie, representante do Rio Grande do Sul na I 

Conferência Nacional de Professores de Surdos, expõe, por meio de seu discurso, um caráter 

religioso, baseado em como manter o surdo atrelado aos saberes da Igreja Católica: “Todo o 

trabalho com o surdo é importante e necessário: o intelectual, o profissional, o social, porém 

nenhum supera em importância o trabalho que lhe permite abrir as portas da espiritualidade e 

sentir nas profundezas de sua alma as consolações do Evangelho”.  

 

2.4.5 Disciplinas que envolvem as noções de anatomia e fisiologia 

 

                                                             
39  Diário de Classe da 2ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Noções de direito 

aplicado ao surdo”, ministrada pelo Prof. Tarso Coimbra, no ano de 1961. 
40  Diário de Classe da 2ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Religião”, ministrada 

pelo Prof. Rosário Iurco, no ano de 1961. 
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 Na disciplina “Higiene Geral”,
41

 destacamos o conteúdo voltado para o conceito e 

importância da higiene na prevenção das doenças relacionadas com o meio social: 

“Introdução à Higiene - Generalizações”, “Causas das doenças”, “Método escolar”, “Estado 

social da alimentação”, “Higiene Alimentar”. 

 No capítulo intitulado “O trabalho educativo em relação à criança surda”, Ana Rímoli 

(1954) destaca a importância dos hábitos de saúde, pessoais, sociais e morais, além dos 

hábitos intelectuais. Sobre os hábitos de saúde, ela descreve: 

 

Lavar as mãos antes da merenda; tomar cuidado com as unhas; não pôr os 

dedos, objetos ou o material na boca, ou nos ouvidos; usar o lenço 

apropriadamente; cobrir a boca quando espirrar ou tossir; não tocar no seu 

alimento nem no dos outros; observar o período de descanso; escolher uma 

cadeira própria e sentar-se corretamente; manter o corpo direito quando 

estiver em pé. (DÓRIA, 1954, p. 66) 

 

 O trabalho de Jair Bivar Câmara na disciplina “Fisiologia dos órgãos da audição e 

fonação”
42

 compreende um estudo detalhado da anatomia, fisiologia e neuroanatomia do 

aparelho respiratório e dos demais órgãos fonoarticulatórios: “Aparelho respiratório - a fase 

preliminar - anatomia e fisiologia - inspiração e expiração”, “O aparelho oral vibrante. 

Laringe. Ressonadores”, “Faringe. Boca. Nariz. Mecanismo Vocal”, “Respiração e caminho 

das vias neurais relacionadas com a fonação”.  

O conteúdo complementar envolvia o desenvolvimento da criança e a função da 

palavra: “Desenvolvimento da palavra da criança”, “Função verdadeira da palavra”. Além 

disso, eram trabalhadas a anatomia, fisiologia e neuroanatomia do aparelho auditivo: 

“Anatomia do desenvolvimento”, “Labirinto. Órgão de Corti”, “Fisiologia - caminho dos sons 

puros ao órgão de Corti”, “Teoria da Cermuersi de Helmoths”, “Exame da função acústica e 

da função estática”, “Transmissão aérea timpânica”, “Condução óssea”, “Fisiologia do órgão 

de Corti”, “Função das células ciliadas de Corti”. Quanto aos testes audiométricos, havia as 

seguintes anotações: “Teoria de Bruminjes”, “Prova com diapasões”, “Prova de Rinne 

Weber”, “Prova de Schwabach- Gellé” e “Audiometria”. 

 Dr. Henrique Mercaldo, em “Teste Acústico Escolar - sua importância”, destaca: 

 

                                                             
41  Diário de Classe da 1ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Higiene Geral”, 

ministrada pelo Prof. Dr. Jayme Arazi Cahim, no ano de 1960. 
42  Diário de Classe da 1ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Fisiologia dos órgãos da 

audição e fonação”, ministrada pelo Prof. Jair Bivar Câmara, no ano de 1960. 
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Teste acústico, ou avaliação da capacidade auditiva infância e sua 

importância humana e, paralelamente social, é o tema que nos traz a esta 

tribuna. Iniciamos por lançar nossas palavras de admiração pela sua 

inexistência ainda hoje em nosso país, onde os testes mais variados têm o 

seu lugar nos campos científicos. (BRASIL, 1959) 
 

 Na disciplina “Anatomia dos órgãos da audição e fonação”,
43

 o professor Dr. Walder 

Studart apresentou os conhecimentos referentes à anatomia e fisiologia dos órgãos da fonação, 

como se pode observar pelas notas da caderneta: “Cartilagem Cricoide”, “Cartilagem 

Tireoide”, “Cartilagem Aritenoide e cricoaritenoide”, “Cordas Vocais Superiores” e “Cordas 

Vocais Inferiores”. Também expôs sobre a anatomia e fisiologia da audição: “Embriologia do 

ouvido”, “Ouvido Externo”, “Ouvido Médio”, “Ouvido Médio”, “Fisiologia do ouvido 

interno”. 

 A disciplina “Patologia dos órgãos da audição e fonação”
44

 trazia, em sua caderneta, 

as seguintes anotações: “Surdez”, “Surdez de transmissão”, “Surdez de recepção”, “Surdez 

mista”, “Tratamento da surdez transmissão ouvido externa”, “Tratamento surdez transmissão 

ouvido médio”, “Linguagem”, “Linguagem”,  “Formação mecânica da palavra”, “Cartilagens 

da tireoide”, “Cordas Vocais”, “Glote”, “Músculos da laringe”, “Movimentos da glote”, 

“Inervações”, “Ouvido interno”, “Fisiologia da laringe”, “Caracteres físicos do som”, 

“Características dos nervos laríngeos”, “Caixa de ressonância”, “As afasias”, “Afonia”, 

“Alalia”, “Linguagem nos oligofrênicos”, “Dislalia”, e “Audiometria”. 

 O Dr. Álvaro de Lima Costa, em sua palestra “Anotações sobre a linguagem e 

afasias”, falou sobre o tema da afasia:  

 
Proponho-me a trazer à consideração dos presentes algumas anotações sobre 

o problema das Afasias. Evidentemente, por uma questão de método, não 

vamos tocar, inicialmente, na essência do problema; é mister uma introdução 

preliminar, na qual estudaremos os primórdios e a evolução da linguagem, 

até o seu cume, e, depois a sua degradação até ao estado que os A.A. 

chamam de Afasia. Podemos definir a linguagem como o conjunto de sinais 

sonoros, gráficos e gesticulatórios, através dos quais o homem transmite e 

recebe o pensamento. (BRASIL, 1959) 
 

 Os conteúdos abordados nas disciplinas sobre anatomia, fisiologia e patologia 

permitiam ao professor compreender o funcionamento dos sistemas que produzem a voz, 

                                                             
43  Diário de Classe da 1ª série, da 5ª turma, curso de Especialização, disciplina “Anatomia dos órgãos da 

audição e fonação”, ministrada pelo Prof. Dr. Walder Studart, no ano de 1961. 
44  Diário de Classe da 2ª série, da 4ª turma, curso de Especialização, disciplina “Patologia dos órgãos da 

audição e fonação”, no ano de 1961. 
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tanto os órgãos responsáveis pela forma (anatomia) como os encarregados da função 

(fisiologia). O corpo do aluno surdo era exercitado e estimulado de várias maneiras pelos 

defensores do oralismo. Sabia-se que o surdo possuía a laringe normal, adequada para 

produção vocal, e já havia nesse período a diferenciação entre os termos surdez e mudez. 

Portanto, caberia ao professor ensinar a manipular os órgãos articuladores e para isso, como já 

vimos anteriormente, existiam diversas técnicas e exercícios. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A História da Educação, em Sergipe, mostra-se, muitas vezes, esquecida quanto à 

formação dos professores de surdos. Diante de tal ausência, esta pesquisa trilhou caminhos 

sobre a história da formação de professores de surdos em Sergipe, no intuito de inseri-la na 

historiografia educacional do estado. 

 Nesse sentido, buscamos analisar a formação dos professores sergipanos de surdos nos 

anos de 1959 a 1961, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, que exerceu influência na 

metodologia de criação e difusão dos materiais pedagógicos para a educação do surdo em 

todo o país. 

Ao longo do nosso trabalho estudamos a história da formação de professores de surdos 

em Sergipe, tendo como objeto o Curso de Especialização de Professores de Surdos do INES, 

iluminamos um aspecto que também tem conexão com a história da formação de professores 

no Brasil e com a história da educação brasileira. Delimitamos, como campos de estudo, a 

Educação de Surdos e a Educação Especial.  

Percebe-se que a proposta de escolaridade do surdo pode ser explicada através do 

binômio educação especial / educação comum, no qual o ensino para os “normais” está 

voltado ao laicismo e a educação especial possui fortes marcas da caridade. 

Sabemos que na produção historiográfica da Educação brasileira, é crescente a 

elaboração de estudos dedicados à história educacional, no Brasil, do surdo e de deficientes 

físicos, visuais, intelectuais, entre outros. 

O Instituto Nacional de Educação de Surdos é a instituição pioneira na educação de 

surdos no Brasil, bem como na formação dos professores de surdos, vimos que haviam 

poucos professores na província, no ano de 1835, surgindo então, os primeiros Cursos 

Normais brasileiros, através da lei de 15 de outubro de 1827 e o Ato Adicional de 1834. 

As instituições escolares de preparação docente no Brasil surgem em meados do 

século XIX e são consideravelmente modificadas com o passar dos anos. Em 1946, surge o 

Decreto-Lei nº 8.530 que versa sobre as finalidades do ensino Normal, cujo objetivo é prover 

à formação do pessoal docente necessário às escolas primárias. 

Essa mesma lei estabelece que os Cursos de Especialização do ensino Normal 

compreendiam a formação do professor primário nas Escolas Normais e nos Institutos de 

Educação. O curso de especialização de professores, como vimos, era composto por aulas de 
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desenho e artes aplicadas, música e canto, e educação física, recreação e jogos. Ao 

analisarmos o currículo do Curso Normal de Formação de Professores de Surdos, percebemos 

a presença destas disciplinas, bem como a do ensino religioso. 

Os professores da área de educação de surdos tiveram a primeira iniciativa de 

formação profissional através da implementação do Curso Normal de Formação de 

Professores para Surdos, iniciado no ano de 1951, na gestão de Ana Rímoli. 

A criação do Curso Normal de Formação de Professores para Surdos surgiu através 

das medidas de incentivo do governo de Juscelino Kubitschek, foi nessa década de 1950, que 

o INES oficializou o método oral. A Campanha para Educação do Surdo Brasileiro, através 

do Decreto Federal nº 42.728, de 03 de dezembro de 1957, foi a primeira iniciativa instituída 

no âmbito nacional. 

O Curso Normal de Formação de Professores para Surdos, o primeiro na América 

Latina, e a Campanha de Alfabetização do Surdo Brasileiro. Durante as décadas de 50 e 60 do 

século XX, o Curso de Formação de Professores de Surdos, realizado no INES, apresentava um 

perfil prático e exigia pré-requisitos. 

Segundo dados do Ministério da Educação e Cultura (1962), o Instituto Nacional de 

Educação de Surdos formou 299 professores no Curso Normal, 129 no Curso de 

Especialização e 96 no Curso Normal Rural.  

 O Curso de Especialização de Professores de Surdos tinha duração de dois anos, em 

regime de internato. Sua responsável, a diretora Ana Rímoli Faria Dória, contribuiu 

imensamente para a formação de docentes com ênfase no método oralista. A especialização 

destes professores era feita sob regime de capacitação e formação. O pioneirismo do Instituto 

Nacional de Educação de Surdos proporcionou, portanto, a distribuição destes mestres pelo 

território nacional. 

Foram utilizados pelas normalistas como materiais didáticos durante a realização do 

curso: “O treinamento acústico no curso primário”; “A linguagem oral para a criança 

deficiente da audição”; “Iniciando a compreensão da fala”; “A leitura labial uma contínua 

necessidade”; “A educação no lar: sua importância para a criança deficiente da audição”; 

“Compreendendo a educação da criança surda”; “Ensino oro-audio-visual para deficientes 

auditivos”; “Compêndio de Educação da criança surda”; “Se seu filho é surdo...”. 

Os livros e cadernos utilizados preconizavam a compreensão da fala do surdo e 

defendiam o estímulo da linguagem natural, através dos sentidos da criança: visão, audição e 
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tato. Os professores necessitavam, portanto, de formação especializada. Por isso, o INES 

organizou os Cursos de Formação de Professores adequando o material escolar utilizado e 

traduzindo obras estrangeiras, como já citado. 

O estado de Sergipe enviou ao Rio de Janeiro, sete professoras, mas destacamos que 

este número não corresponde ao encontrado nos registros do Ministério da Educação e 

Cultura, que contabilizou cinco especializadas no período de 1951 a 1961, possivelmente por 

erro na contagem, ou pelo fato de que duas normalistas não terminaram o curso ou não 

retiraram seus diplomas. 

Analisando a realidade sergipana, percebemos que o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas (INEP) prestou valiosa contribuição ao aperfeiçoamento do magistério estadual, por 

meio de bolsas de estudo. Antes do funcionamento do Ninota Garcia, em 1962, as sete 

professoras que realizaram o Curso de Especialização no INES foram: Iracema Moura 

Santana, Lenira Fontes Feitosa, Maria Gilva de Oliveira, Yêda Garcia de Melo, Cinira Fontes 

Feitosa, Odete Feitosa e Ester Almeida Valadares. 

De acordo com Souza (2007), apenas três das docentes atuaram na educação de surdos 

em Sergipe: Iracema Moura, Maria Gilva e Yêda Garcia. As demais, por diferentes motivos, 

não desenvolveram as atividades nas quais se especializaram. 

Analisamos 34 diários de classe e buscamos, através deste recurso pedagógico, 

compreender o processo formal de escolarização no Curso de Formação de Professores de 

Surdos do INES. Nesses documentos, localizamos informações alusivas a procedimentos 

metodológicos adotados nos primeiros dias de aula, encontramos também dados com alusão 

às práticas escolares, como momentos de festividade. 

Dividimos os conteúdos em cinco categorias: as disciplinas que envolvem 

conhecimentos sobre os conceitos de linguagem e método oral, as disciplinas que envolvem 

artes (Desenho, Música), as que abarcam conhecimentos sociais voltados para apoio à família 

(Serviço social, Direito, Religião), as disciplinas a respeito de conhecimentos sobre o corpo 

humano (Anatomia, Fisiologia) e as de conhecimentos exatos, a exemplo da Física, que 

tratam do funcionamento dos equipamentos, especificamente do audiômetro. 

 Desta forma percebemos que trabalhar com os conceitos de linguagem realmente era 

uma prioridade do projeto desenvolvido no INES. Lembramos que esse conceito é 

extremamente complexo, por estar intimamente ligado a diversas redes de significações. Essa 

complexidade conceitual exigia do aluno domínio de conteúdos prévios. Justifica-se, portanto, 
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a repetição de algumas disciplinas envolvendo os conceitos de linguagem, fundamental na 

aquisição da comunicação humana. 

 O Curso de Especialização pretendia formar o professor de surdo para que ele 

compreendesse a anatomia, a fisiologia e a neuroanatomia que envolvem os órgãos 

fonoarticulatórios (boca, laringe, ouvido, língua), e ensinavam também sobre músculos, ossos 

e nervos. Aprendidos esses conceitos, os professores teriam que praticar a forma mais 

adequada para fazer o surdo falar, oralizar. Então, havia as disciplinas que envolviam os 

conceitos de linguagem oral, linguagem escrita e exercícios logopédicos. Os docentes também 

deveriam saber calcular o grau de inteligência dos surdos, através da psicometria, bem como 

medir a acuidade auditiva de seus alunos deficientes auditivos. Ana Rímoli não esqueceu o 

aspecto social e abordou ainda o trabalho com a família: ensinava-se aos professores Direito, 

Serviço Social e Religião. Era preciso também estimular o surdo de forma lúdica, e por isso 

existiam as disciplinas de Recreação e jogos, Desenho e Artes. 

 As pioneiras sergipanas trouxeram para o estado o que havia de mais moderno naquela 

época. Os conhecimentos adquiridos no Rio de Janeiro possibilitaram que se estabelecessem, 

no Ninota Garcia, práticas pedagógicas voltadas para a reabilitação, tornando essa instituição 

uma referência na educação de surdos em Sergipe. Após a fundação do Ninota Garcia, em 

1962, diversos professores sergipanos foram especializar-se no Instituto Nacional de 

Educação de Surdos, devido à qualidade do ensino e à referência metodológica de suas 

práticas. 
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ANEXO 1 – DIDÁTICA ESPECIAL 

 



123 
 

 



124 
 

 

 



125 
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ANEXO 3 – MÚSICA E CANTO ORFEÔNICO 
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ANEXO 5 – DESENHO 
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ANEXO 9 – FONÉTICA: PRINCÍPIOS E PRÁTICA 
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ANEXO 10 – FISIOLOGIA DOS ÓRGÃOS DA AUDIÇÃO E FONAÇÃO 
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ANEXO 17 – RECREAÇÃO E JOGOS 
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ANEXO 22 – ARTES APLICADAS 
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ANEXO 23 – PATOLOGIA DA AUDIÇÃO 
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ANEXO 32 – DESENHO 

 



198 
 

 

 



199 
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ANEXO 34 – EDUCAÇÃO COMPARADA 
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ANEXO 36 – PRÁTICA DE ENSINO 
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