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RESUMO:

Este artigo tem como objetivo fazer tanto um percurso histórico da educação do surdo quanto analisar as
abordagens educacionais: o Oralismo; a Comunicação Total e o Bilinguismo diante do contexto escolar e
além dos muros escolares. Visando assim, a inclusão do aluno surdo de forma eficaz. Dentre os principais
autores pesquisados. Pode-se destacar Perlin (1998), Damázio (2007), Bernardino (1997) entre outros.
Este presente artigo se caracteriza como estudo de revisão bibliográfica. Dessa forma, o estudo nos
permite refletir a importância do Bilingüismo e a identicação surda.
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ABSTRACT:

This article has the objective of supply as the deaf educational historical way as to analyse the educational
approaches beyond the school walls: the Oralism; the Total communication and the bilinguism in the
school context. Focusing in this form, deaf student inclusion of efficient way. Among the researched
authors, it can to stand out, Perlin (1998), Damázio (2007) and Bernardino (1997). This present paper to
get as bibliographical review study. Thus, this study to let us to refect the importance of Bilinguism and
the deaf identity
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INTRODUÇÃO

As pesquisas sobre as tendências educacionais relacionadas às pessoas surdas vêm se desenvolvendo
cada vez maisnos últimas décadas nos países europeus, Estados Unidos e principalmente no Brasil. As
Tendências filosóficas educacionais, têm como bases analisar as práxis pedagógicas fundamentamente no
ambiente escolar.

A área da educação se configura um dos privilegiados ambientes de produção de discursos sobre a pessoa
surda. As mudanças de paradigmas só vieram a descortina a partir do reconhecimento da língua de sinais
brasileira oficialmente através da lei nº 10436/ 2002 e logo após o decreto da lei 5.626/05 que
regulamentou a lei de Libras, que garante entre outras, o direito da pessoa surda , uso das duas línguas
com modalidades diferentes, ou seja, a Libras como a primeira língua e a língua portuguesa na escrita
como segunda língua no mesmo ambiente educacional.

Os aspectos mais relevantes desses mudanças estão atreladas ao entendimento e valorização do potencial
que há no sujeito surdo e é através da sua língua que o surdo se comunica de forma

mais representativa a sua própria cultura e pode interagir tanto com os seu pares e .como também com os
ouvintes nas esferas sociais

O uso da língua de sinais, tendo a característica na modalidade visuo-espacial , não neutraliza os
processos cognitivos na modalidade escrita . Dessa forma, percebe-se que o pensamento de Vygotsky
coaduna quando ele declara que as modalidades escrita e oral e para as pessoas surdas a língua
visuo-espacial, não se processam da mesma maneira.. Vygotsky (apud GESUELI e ALMEIDA 1987, p.02)
declara que:

A partir de suas investigações, que o desenvolvimento da modalidade escrita é
independente do desenvolvimento da fala. A escrita possui uma função lingüística distinta,
que difere da fala tanto na estrutura como no funcionamento e exige da criança um grau
de abstração, de distanciamento de suas experiências interativas cotidianas, pois ela se vê
obrigada a criar uma situação e a falar para um interlocutor imaginário, o que se
caracteriza em uma tarefa nada fácil. A utilização da língua portuguesa na modalidade
escrita como segunda língua para o aluno surdo é a língua de acesso cognitivo para a
comunidade de ouvinte. O processo desta aprendizagem deve ser ensinado.

As três tendências filofóficas educacionais ainda se realizam no ambiente educaionais paraos alunos surdos
tanto nas escolas regulares como também nas escolas especiais: o Oralismo tem como objetivo anular
totalmente a prática da língua natural surdo, visualizando a supremacia da comunidade ouvinte, pois
tentava capacitar a pessoa surda como se fosse ouvinte, utilizando a modalidade oral-auditiva e a prática
da leitura labial; o bimodalismo ou Comunicação Total que utiliza todos os meios de comunicação com
objetivo de tentar melhor interação, acabava sendo um oralismo disfaçado e desestruturando a Lingua
natural dos surdos, pois esses duas abordagens negam a língua natural do surdo, O Bilinguismo visa
utilizar as duas línguas no mesmo ambiente escolar, ou seja, a Libras como L1 como língua de instrução e
a língua portuguesa na modalidade escrita como L2.

As duas línguas devem ser realizadas nocontexto escolar de forma proficiente na contrução do saberes
para aluno surdo. O Brasil reconhecendo a libras com segunda língua, constitue o uso da líbras de forma
efetiva nas esferas sociais tais como: banco, museu,tribunais,shopping etc.no ambiente além do ambiente
educacional deve também se realizar como processo de garantia da lei estabelecida. É como Bilinguismo e
juntamente com o reconhecimento das identidades surdas, que fornecerão umresultado considerado nos
aspectos cognitivos, sócio afetivos, lingüísticos, culturais e, conseqüentemente, na aprendizagem desses
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alunos.

Reconhecimento Histórico da Educação de Surdos

Durante anos, os surdos eram vistos de uma forma equivocada, relacionada a “deficiência”, tornando-os
privado de inteligência e por não ter habilidade na fala da mesma maneira do ouvinte,era considerado sem
pensamento e sem sentimento de acordo a llinha filosófica de Aristóteles.

Diante do périodo da Antiguidade clássica, segundo Talask (apud SILVA et al, 2009 p. 176):

“... É sabido que em Esparta, crianças portadores de alguma
deficiência, o que inclui a surdez, eram consideradas desumanas o
que legitimava sua eliminação e abandono. [...] no sistema político
romano, os surdos eram confundidos com débeis mentais, é,
portanto, eram privados de seus direitos, considerados irracionais e
eram exterminados.”

No período da Idade Média, período da era cristã, as estruturas sociais estavam sob o domínio da Igreja
Católica, e nesse período, pensava-se que os surdos não possuíam pensamento e nem linguagem e
estavam destinados a tornassem eunucos, isto é, estavam destinados a serem solteiros e nem também
podiam herdar bens familiares.

Neste mesmo período da era cristã, tanto os conventos quanto as igrejas Católicas tornavam-se abrigos
para os surdos e afastando-se do ambiente social.

É a partir do século XVI na Espanha que surge os primeiros educadores de surdos tendo como pioneiro o
monge beneditino Pedro Ponce de Léon, baseando-se o seu trabalho na datilologia, na escrita e na
oralização e o ensino destinava-se nesse período à educação dos filhos de nobreza e passava a ter direito
aos bens familiares.

O professor espanhol Juan Pablo Bonet no período do século XVII, enfatiza sua abordagem no oralização e
a inserção da família na aprendizagem do uso dactilógico.

Surgem na França no século XVIII, notáveis professores de surdos: Jacob Rodriguês Pereira que começou
com sua irmã que era surda e logo depois com um adolescente de 16 anos. Usou a metodologia do
alfabeto manual (dactologia) e da leitura labial, sendo assim, o reconhecimento da Academia Francesa de
Ciências.

O outro professor foi o Abade Michel de L&39;Epée que fundou a primeira instituição para a educação de
surdas. O trabalho inicial de L`Epée foi com suas irmãs surdas, ensina da educação religiosa. Foi a
primeira escola a utilizar a língua de sinais, uma combinação dos sinais com a gramática francesa, com o
objetivo de ensinar a ler, escrever, transmitir a cultura e dar acesso à educação. Segundo Pinto (SILVA et
al, 2009, p. 174) diz que:

“O método de L&39;Epée teve sucesso e obteve os resultados espetaculares na
história da surdez. Em 1791, a sua escola se transforma no Instituto Nacional de
Surdos e Mudos de Paris, e foi dirigido pelo seu seguidor o gramático Abad Sicard.”

Os métodos aplicados por L´Epée chamado de “sinais metódicos” tinha como objetivo, traduzir para a
língua de sinais os elementos sintáticos e morfológicos da língua francesa.

Surge então em 1778, na Alemanha, a primeira escola de surdos em Leipezig, abordagem oralista
desenvolvida por Heinicke. Esta escola usava abordagem oralista e fez duras críticas ao trabalho de
L´Èpée.
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No século XIX, os Estados Unidos se destacaramam-se dois eminentes porfessores Gallaudet e Graham
Bell. Tendo como mães surdas. Eles desenvolveram trabalhos a área de educação de surdez. Thomas
Gallandet foi a primeira escola americana para surdos e em 1864 transformando no ano de 1864 a única
Universidade para surdos no mundo.

Neste período, as escolas tinham o objetivo de educar os Surdos através da língua de sinais, cada vez
menos relacionada ao oralismo e alvo era o ensino da língua escrita e o desenvolvimento de
conhecimentos que permitissem a independência e o trabalho de Surdos na comunidade, ou seja,
Gallaudet defendia a abordagem bimodal, oral-manual.

Graham Bell defendia com veemência o oralismo. De acordo com Bernardino (1997, p.21) “Graham Bell
recomendava a eliminação de programas educativos para surdos que permitissem a segregação do surdo,
a linguagem de gestos e a presença de professores surdos”. O objetivo do seu trabalho era que o surdo
falasse para ele pudesse ser inserido na sociedade.

Com a realização da Convenção de Internacional de Milão em 1880, teve como objetivo a educação dos
surdos através da abordagem oralista. Neste congresso foram declarados entre outras resoluções:

• A superioridade da fala sobre os sinais para integração do surdo à sociedade e ainda
favorecendo-lhe performance lingüístico, o método oral deverá ser preferido ao manual.

• Considera que o uso simultâneo da fala e sinais tem a desvantagem de prejudicar a fala, a leitura
labial e a precisão das idéias, os métodos orais puros devem ser escolhidos.

Segundo skliar (apud Fernandes2007, p.42) as decisões tomadas no Congresso de Mião foram decorrentes
de uma confluência de fatores linguísticos , filisóficos e religioso, mas não educativos.

Na década de 60, a língua de sinais só teve status de língua a partir do estudos científicos do linguísta
norte americano William Stokoe.

Deste período até a década de 1970, ainda continuava a preferência pela educação oralista, e só a partir
de1960 com a influência dos educadores da Gallaudet College, tornar-se a ser valorizada a abordagem
oral-manuais.

A Educação de Surdos no Brasil

No Brasil, a história da educação de surdos deu iníco com a criação do Instituto Imperial de Surdos-Mudos,
atualmente Instituto Nacional de Educação de surdos (INES.). Fundado em 1857, pelo professor surdo
francês Ernet Huet, que veio ao Brasil a convite do Imperador D. Pedro II para estabelecer uma escola
para alunos surdos. O programa de ensino realizado por Huet era entre outra matérias, a língua
Portuguesa, Aritmética, linguagem Articulada e leitura sobre os lábios. Neste período só os homens eram
aceito no instituto e muitos deles eram abandonados pelos pais. Em 1931, o instituto foi aberto para o
gênero feminino com o externato com atividades de cunho domésticos: costuras e bordado.

Ainda nesta época, é preciso assinalar que a língua de sinais recebia grande interferência da estrutura da
língua oral, influnciado pelo Congresso de Milão.

Entre e o período de 1905 a 1950 muitos instituições privadas foram instituídas como objetivo de atender
o surdo na perspectiva assistencialista. Não via o surdo como alguém capaz de se desenvolver tanto
educacional e socialmente.

Fernandes ( 2007, p. 44) diz que: A língua de sinais, apesar de ser proibida oficialmente, sobreviveu em
sala de aula até 1957, continuando a ser utilizada, às escondidas, pelos alunos, nos banheiros, pátios e
corredores da escola, longe do olhar vigilante dos cuidadosos mestres.

Segundo Silva et al (2009,p.180) a educação de surdos no Brasil foi se ampliando lentamente e o número
de escolas para surdos aumentou como: o Instituto Santa Terezinha para meninas surdas em São Paulo; a
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Escola Concórdia em Porto Alegre; a Escola de Surdos de Vitória entre outras.

No Brasil, a Comunicação Total teve como expoente Ivete Vasconcelos que tinha como metodologia:
recursos orais ou visuais simultaneamente e qualquer recurso para a comunicação como por exemplo: o
português sinalizado. Logo depois, surge nos anos 80 o Bilingüismo através da pesquisa de Lucinda
Ferreira Brito, pois esta abordagem tem com objetivo o ensino das línguas de sinais como 1º língua e a
língua portuguesa como 2º língua.

Foi a através da pesquisadora Lucinda Ferreira Brito que se iniciou os trabalhos sobre linguagem e surdez
e em 1982, foi realizado um projeto de pesquisa com a tribo urubu-Kaapor na selva amazônica que fala
uma Língua de Sinais.

As Filosofias Educacionais Relacionadas ao Aluno Surdo como L1 e L2.

As escolas pautadas na filosofia educacional no Oralismo, sejam elas regulares ou especiais têm como
objetivo capacitar o aluno surdo para utilizar a língua oral como única condição para aprendizagem,
usando o uso da voz e da leitura labial nas esferas escolares e sociais, pois de acordo Damázio (2007, p.
19),” o Oralismo, não conseguiu atingir resultados satisfatórios”.

De fato, no Oralismo, o aluno surdo não é respeitado e tira o direito do próprio surdo de escolher a melhor
maneira de se adquirir a sua língua ou uma outra língua ou seja,uma segunda língua ou uma língua
estrangeira. Diante deste aspecto, o aluno surdo encontra-se à margem da sociedade.

Ferreira Brito (1993 p.42) declara que “Os oralistas atribuem ao uso da Línguas de Sinais o fato de grupo
de surdos viverem à margem da comunidade ouvinte.

Já na Comunicação Total, utiliza-se todo e qualquer recurso para que se possa interagir, considerando os
aspectos cognitivos, linguísticos e afetivos dos alunos.

Segundo Damázio (2007) diante desta filosofia educacional todo esse recurso para facilitar a possível
Comunicação, não tem possibilitado um desenvolvimento satisfatório e esses alunos ainda continuam com
déficits cognitivo.

Diante da Comunicação Total, Sá (DAMÁZIO 2007, P. 19) declara que ”não dá o devido valor a Línguas de
Sinais. Portanto, pode-se dizer que é uma outra feição do Oralismo”.

Podemos perceber claramente que as duas tendências tanto o oralismo como a Comunicação Total
neutralizam a aplicação da língua oficial ao aluno surdo provacando prejuízos e dificuldades e o
empobrecimento da Língua de Sinais através do português sinalizado.

È importante obter algumas definições sobre o que é de fato o Bilinguísmo. De acordo com Appel e
Muysken (apud BERNARDINO 1997, p.15):

(1)um bilíngüe deve possuir um domínio de duas ou mais línguas com um nativo;
(2)uma pessoa pode ser qualificada como bilíngue se tiver, além das habilidades
em sua primeira língua, algumas habilidades em uma das quatros modalidades
(fala, entender,escrever e ler ) da língua materna(3) a prática de utilizar duas
línguas de forma alternativa se denominará bilingüismo, e as pessoas implicadas,
bilíngües.

Esta abordagem tem como objetivo capacitar o aluno surdo dentro de uma perspectiva educacional, a
Língua de Sinais como veículo primário de comunicação, ou seja, o principal meio de comunicação entre os
alunos surdos e a língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua, pois é através do
Bilinguismo que o aluno surdo consegue estar em contato tanto com sua própria cultura e a cultura dos
ouvintes.
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O Bilingüismo começa a se efetivar a partir do decreto 5.626/05 que regulamenta a lei de LIBRAS.
Segundo Damázio (2007, p.20), esse decreto prevê:

A organização de turmas bIlíngues, constituídas por alunos surdos e
ouvintes onde as duas línguas, Libras e a língua portuguesa são utilizadas
no mesmo espaço educacional. Também define que para o aluno com
surdez a primeira língua é a Libras e a segunda é a língua portuguesa na
modalidade escrita [...].

Diante da lei brasileira, dispositivos legais, que sinaliza a uma melhor construção no contexto educacional
social.

Abaixo elencaremos alguns dispositivos de lei que valorizam a pessoa com surdez:

• Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002: dispõe sobre a efetivação da Libras como primeira língua do
surdo e o Português, na sua modalidade escrita, como segunda língua, prevê também o acesso, por
parte do surdo, ambas as línguas tanto no meio familiar como escolar, além de outras
determinações;

• Decreto 5.626/05 inclui Libras como disciplina curricular na formação do professor,
tradutor/intérprete, a certificação da proficiência em Libras, o ensino da Língua Portuguesa como
segunda Língua para os alunos surdos e a inclusão destes com a organização da educação bilíngüe
nos sistemas de ensino;

• Art.10. As instituições de educação superior devem incluir a Libras como objeto de ensino, pesquisa
e extenção nos cursos de formação de professores para a educação básica, nos cursos de
Fonoaudiologia e nos cursos de traduções e Interpretações de Libras-Língua Portuguesa;

• Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010 – Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da
Língua Brasileira de Sinais – Libras.

Felipe (apud RODRIGUES. 2008), declara que há dois tipos de Bilingüismo social mostrando a necessidade
de uma determinada comunidade; por algum motivo, precisar utilizar as duas línguas obrigatoriamente. Já
o bilingüismo individual é quando o indivíduo tem opção de aprender outra língua além da sua língua
materna.

Há uma relação intriseca entre o Bilingüismo e as cinco identidades culturais e de acordo com Perlín
(1998. P 64),

• identidade surda - é reconhecível nos surdos que adotam as formas visuais de experienciar o mundo,
nas suas diversas manifestações. o trocar dessas experiências é uma característica importante na
construção dessa identidade (valoriza-se o momento de encontro entre os surdos);

• identidade surda híbrida – ouvintes que perderam a audiçãoe se apropriaram da libras para poder se
comunicar, Perlin (1998) acrescenta que “nascer ouvinte e posteriormente ser surdo é ter sempre
presente duas línguas, mas sua identidade vai ao encontro das identidades surdas” (p.64)

• identidade surda de transição – são pessoas surdas ( filhos de pais ouvintes) que rompem a ideia do
ouvintista da surdez e se identifica com comunidade surda

• identidade surda incompleta – surdos que tentam experienciar a surdez a partir do referencial ouvintista,
uma vez que essa cultura dominante, por exemplo, ridiculariza certos aspectos da identidade surda ou
desencoraja os encontros da comunidade surda;

• identidade surda flutuante - surdos que apresentam “conscientes” de ser ou não ser surdo, mas que não
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escapam à ideologia ouvintista. Trata-se desses “alguns surdos querem ser ouvintizados a todo custo.
desprezam a cultura surda, não têm compromisso com a comunidade surda. outros são forçados a
viverem a situação como que conformados a ela” (PERLIN, 1998, p.65)

Contexto Bilíngue diante da Língua Estrangeira e de Segunda

É importante saber diferenciar aquisição e aprendizagem, Leffa (apud PORTO, 2003) afirma que na
aquisição, o enunciado já se origina diretamente na segunda língua e, na aprendizagem, o enunciado tem
origem na língua materna, podendo-se conscientemente passá-lo para a segunda língua.

Assim como há diferença entre aquisição e aprendizagem, há também diferença entre segunda língua e
língua estrangeira. Brown (apud SANTOS 2010) afirma que há confusão entre os profissionais do ensino
de línguas em relação às definições de línguaestrangeira e segundalíngua. Assim, a línguaestrangeira se
configura quando os alunos que aprendem esta língua saem da sala de aula e vão para um contexto social
e o idioma que estudou não se pratica.

Já a segunda língua, conforme Brown ( apud SANTOS, 2010 ) é aquela que a língua alvo é falada nas ruas,
nas lojas e na vida diária, ou seja, é quando o aluno não está mais na sala de aula e em volta dele ouve,
vê e fala no idioma estudo.

Em um ambiente escolar, o ensino/aprendizagem de uma línguaestrangeira deve ser praticado mais
efetivamente com o objetivo de levar ao aluno a falar e a interagir socialmente.

Para os propósitos deste trabalho, entendemos que eles não têm o mesmo significado, ou seja, não são
sinônimos. Entendemos, assim, os termos: línguaestrangeira (LE) é a língua de um país de onde não se é
nativo e segunda língua (SL) toda língua não-materna.

Segundo o art. 1º da lei de 10436/2002 que reconheceda libras como segunda e nos art. 2º garantindo a
por parte do poder público em geral e empresas , o apóio e uso e a difusão da libras e no art. 3º
garantindo atendimento e tratamento em serviços públicos de assistencia á saude.

A libras como segunda língua ainda não se configura como ela dever ser, ou seja , poucos profissionais
utilizamessa lingua no contexto profissional para interagir com as pessoas surdas , provocando um
desconforto e uma barreira na comunicação.

No Brasil, não se vê com facilidade pessoas surdas sendo atendidas por pessoas ouvintes em locais
públicos na sua própria língua – a libras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aluno surdo diante deste contexto, pode visualizar desde cedo a construção desta troca simbólicas de
interação social ou de visualização de forma diferente, pois a tendência filosófica educacional o Bilinguísmo
precisa e deve sair além dos muros escolares, quando diante dos orgãos públicos principalmente não se vê
as aplicações das leis que garantem as pessoas surdas se expressarem em sua própria língua, não
configurando de fato uma língua como segundo idioma oficialmente no Brasil, mas há barreiras na
comunicação , por não se aplicar o que diz a lei,

Para que as práticas pedagógicas possam minimizar as mazelas passadas, se faz necessário repensar
diante do contexto escolar, os meios metodológicos para poder efetivar a aprendizagem do aluno surdo.

Os preconceitos voltados ao aluno surdo fazem com que docentes economizem esforços para as
tranformações, pois há uma cultura ouvintistade que a deficiência auditiva é uma barreira para que haja
de aprendizagem. eficaz

As mudanças das abordagens educacionais como: o Oralismo, a Comunicação Total e o Bilinguismo foram
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tendências para inserir o aluno surdo ora na escola regular ora na escola ou classes especiais.

O ensino da língua portuguesa na modalidade escrita para o aluno surdo como segunda língua e a Libras
como a primeira língua caracterizando o Bilinguismo não são subsídios para declarar que teremos um
ensino/aprendizagem eficaz se as metodologias forem as mesmas para o aluno ouvinte.

O processo de aprendizagem por meio do Bilinguismo contempla também a percepção da cultura do
ouvinte. Assim, diante dessa dicotomia Bilinguismo/Bicultura, tornar-se uma ponte de interação social e
educacional atrelado ao reconhecimento da diferença.

Portanto, pensar em um país bilíngue, é pensar numa legislação que de fato está sendo executada fora do
ambiente escolar que proporcione uma comunicação eficaz entre ouvinte e surdo, pois o país que tem uma
segunda língua fornece condições e difusão das duas linguas de forma eficazes para o processo de
interação entre os os próprios surdos e e os ouvintes. O surdo tem garantia de comunicar-se bem em
todas esferas sociais e locais de acesso: museu, banco, supermercado, restaurante, tribunais e hospitais e
etc.
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