
A REVISTA DE ENSINO: UM OLHAR SOBRE OS IDEAIS DA ESCOLA NOVA EM ALAGOAS NOS
ARTIGOS DE CRAVEIRO COSTA EM 1927

CRISTIANO DAS NEVES VILELA

RESUMO

Nas últimas décadas do século XIX a educação de surdos passava por grandes transformações. No Brasil, a

apenas poucas décadas, a criação da primeira escola pública para surdos abre uma perspectiva inédita para

escolarização das pessoas com surdez. A discussão sobre qual seria o melhor método para educação de

surdos ganha proporção mundial em 1880. Nos primeiros anos do século XX, com expressivo êxito, o

movimento da escola nova almejava um novo modelo de formação observando o aspecto intelectual, cultural

e educacional do indivíduo. Embora o movimento escolanovista tenha repercutido positivamente nas escolas

do país, será que o impacto sobre a educação de surdos foi sentido na mesma proporção?

O objetivo desse artigo é analisar se o campo da educação de surdo foi marcado pelos ideais da escola nova e

em que proporção essa relação foi influenciada por aspectos relevantes da história do povo surdo a partir dos

eventos iniciados em 1880 em Milão.
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ABSTRACT

In the last decades of the nineteenth century deaf education was undergoing major transformations. In Brazil,

only a few decades, the creation of the first public school for the deaf opens a unique perspective to education

of deaf people. The discussion about what would be the best method for deaf education takes on a world scale

in 1880. During the early years of the twentieth century, with significant success, the Escola Nova movement

craved a new formation model observing the intellectual, cultural and educational aspects of the individual .

Although the escolanovista movement has positively echoed in schools nationwide, will be the impact on

education of the deaf was felt in the same proportion?

The aim of this paper is to analyze the field of deaf education was marked by the ideals of the Escola Nova

and to what extent this relation was influenced by relevant aspects of the history of deaf people from the

events started in 1880 in Milan.
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INTRODUÇÃO

A criação de uma escola pública para surdos no Brasil em 1857 previa um horizonte promissor para essas

pessoas que herdam uma história de séculos de negação e exclusão socioeducacional. Nas últimas décadas do

século XIX vários países se preocupavam com o funcionamento de suas escolas de surdos. O principal

questionamento era se a língua de sinas deveria ser utilizada no ambiente escolar ou se a prioridade seria no

uso e ensino da língua oral.

Nesse mesmo período a discussão sobre a escola pública no Brasil vai tomando forma nos ideais de

intelectuais como Rui Barbosa. Essas discussões continuam nas décadas seguintes e acompanham a chegada

do novo século, são pensamentos precursores do movimento conhecido como escola nova que ocorre entre os

anos 20 e 30 tendo como principais expoentes intelectuais e políticos da educação como Fernando de

Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho.

Torna-se importante investigar o que ocorre no Instituto Nacional de Surdos-Mudos (INSM) nas duas últimas

décadas do século XIX, ocasião singular na história da educação de surdos e ampliar essa análise à atuação

do instituto no período de atuação dos pioneiros da escola nova e das reformas ocorridas na gestão desses

educadores.

O CONGRESSO DE MILÃO EM 1880

Perto do final do século XIX vários países já haviam organizado suas escolas para surdos, sendo a maioria

delas criadas pelo estado. Nos EUA, por exemplo, desde 1864 havia sido fundada uma universidade para

surdos, a Gallaudet University. Em setembro de 1880, um grupo de 182 pessoas procedentes de vários

países, movidos pelo interesse em discutir os diversos modelos educacionais utilizados, a organização das

suas escolas e principalmente o uso da linguagem oral ou da língua de sinais no ambiente educacional,

reuniram-se na cidade de Milão na Itália para o segundo congresso de educação de surdos. A maioria dos

presentes eram adeptos ao método oral. (SOARES, 2005, p.40)

Nas discussões do Congresso de Milão, como passou a ser conhecido, elegeram o uso da língua oral como

língua de instrução nas escolas de surdos. Cabe ressaltar que as pessoas com surdez eram minoria no

congresso e que mesmo assim, a decisão não ocorreu num clima de harmonia. Soares (2005, p.41) afirma

que Edward Gallaudet, o fundador da universidade norte americana, era um dos que instavam para que os

congressistas ponderassem acerca da impossibilidade de utilizar o método oral para todos os alunos e sugeriu

que o método combinado (oralidade e linguagem gestual) fosse utilizado ao invés do método oral puro[1]

como propunham seus adversários. Gallaudet foi uma das mais contundentes forças contra o argumento dos

oralistas[2].

Não é possível nesse texto discorrermos sobre os diversos fatores que podem ter influenciado a decisão

daqueles que optaram pelo método oral. Uma análise pormenorizada encontramos em Silva (2006) que

fornece pistas para reconstrução dessas razões. Queremos destacar aqui a análise desse autor acerca da

herança do pensamento de Descartes acerca do funcionamento do corpo análogo a uma máquina que se

traduz mais tarde no paradigma do ‘homem-máquina” abraçado por filósofos e cientistas da época: “Desde o

século XVII até o Congresso em Milão, a crença no paradigma homem-máquina, engendrada pela ciência
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moderna, vai excluindo os surdos do processo educativo e transformando-os em deficientes”. (p.31)

A surdez nessa perspectiva deixa de ser observada como uma condição biológica mediada por processos

linguísticos específicos e passa a ser encarada como condição patológica. Na concepção do ‘homem-máquina’

a surdez deve ser ‘consertada’ e o papel da escola passa a ser redirecionado para uma espécie de

‘enfrentamento terapêutico’ da surdez visando o melhor aproveitamento ou até a reabilitação do ‘órgão

defeituoso’. As escolas para surdos passam a ter como seu principal objetivo fazer o surdo ouvir e falar.

Alguns autores chamam esse processo de “Medicalização da Surdez”[3].

Silva (2006, p.33) alerta que nessa visão medicalizada da surdez as salas de aula que se transformam em

salas de tratamento, são excluídos professores surdos e chamados profissionais ouvintes para realizar

terapias auditiva e da fala. O desenvolvimento cognitivo dos alunos surdos mantem-se então centralizado

apenas na aquisição da língua oral.

No Congresso de Milão há um empenho tão intenso em validar a premissa de que a surdez poderia ser

corrigida e que o método oral[4] deveria ser utilizado nas escolas no lugar da língua de sinais que a língua

oral desloca-se da posição de língua utilizada para transmissão de conteúdos escolares, transformando o

aprendizado da sua modalidade oral no único objetivo das escolas de surdos. Em síntese, as escolas de

surdos resumiram-se a um lugar cujo objetivo de sua existência era conseguir fazer com que os surdos

falassem a língua oral. De fato, após 1880 o crescimento do uso do método oral em vários países é

espantoso. Mas como os educadores de surdos no Brasil reagem à decisão do Congresso?

Entendemos que não há como sugerir uma análise dos efeitos do Congresso de Milão no Brasil sem que antes

tentemos contextualizar a atuação do INSM em meio as questões educacionais da época. As reformas da

década de 1850 e nos anos que se seguiram, inclusive tendo a criação do Instituto Nacional de Surdos-Mudos

como um dos seus frutos, não conseguiram resolver problemas fundamentais na instrução pública Haidar

(2008, p.239). O colégio Pedro II, criado para ser modelo de ensino resistiu com grandes dificuldades quase

sendo suplantado pela “realidade” advinda dos problemas educacionais fora dele, encontrava-se, por fim,

perdendo alunos e com dificuldades administrativas. Professores mal remunerados, descontentes, escolas

privadas que em geral formavam mal mas tinham como principal propaganda o ‘adestramento’ rápido para

aprovação nos exames das faculdades, formavam o quadro do ensino secundário.

No ensino primário, desde o início do século XIX predominavam as aulas públicas, os professores ministravam

nas suas próprias casas aulas a vários alunos ou ensinavam em salas adaptadas sem condições para o

funcionamento das atividades de ensino. O Ato adicional de 1834 não garantiu condições melhores a

educação nas províncias, pois embora houvesse descentralização administrativa garantida na lei, as

dificuldades financeiras e operacionais não foram resolvidas no decreto, pelo contrário, multiplicavam-se

(HAIDAR, 2008). A população brasileira chega ao final do século XIX composta por uma imensa maioria de

analfabetos, sendo 85% da população em 1890 e com uma ínfima parcela dos brasileiros na escola.

(RIBEIRO, 1992, 74).

No INSM do final do século XIX as ideias oralistas conquistam cada vez mais espaço, confirmando a tendência

mundial. O relatório do professor Moura e Silva de 1896 esclarece que nessa época o ensino da língua oral

era prioritário ao ensino das disciplinas escolares e ressalta o ensino da língua oral como objetivo principal do
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Instituto. O que pode ter exercido tamanha influência de modo a produzir essa impressionante e intensa

adesão ao método oral?

Sem dúvida requereria esforços consideráveis para realizar uma mudança de tal magnitude considerando que

já havia o uso da Língua de Sinais nas atividades da instituição, ainda assim tal esforço foi realizado. Quais

foram as razões?

Podemos afirmar que além das discussões filosóficas e pedagógicas sobre a escolha do método outra situação

reforçava o argumento em prol da mudança. Menezes Vieira, educador de surdos no Instituto na década de

1880, em um parecer emitido no ano de 1884 esclarece.

Restituir a uma sociedade de analphabetos alguns surdos-mudos sabendo lêr e

escrever de que vale e para que serve?

Unicamente produzir nos pais o desgosto por verem perdido precioso capital de

tempo e ao educando dar uma linguagem que poucos compreendem [...] Porque, na

sociedade em que vivem, raros sabem lêr e escrever. Claro está portanto, que o

único meio de restituir o surdo-mudo à sociedade é dar-lhe uma linguagem que

todos compreendam, dar-lhe a linguagem articulada. (MENEZES VIEIRA, 1884,

citado por SOARES, 2005, p.43)

A questão colocada por Menezes Vieira é a utilidade em se ensinar surdos o português escrito em meio a uma

maioria de analfabetos. Isso mostra que a atuação dos defensores do oralismo não eram apenas fruto da

interpretação de decisões do Congresso. Parece-nos que a falta de uma orientação clara nos documentos

produzidos em Milão sobre que papel a oralização teria no ensino das disciplinas fez nascer a compreensão de

que a oralização constituía-se na própria “disciplina” a ser ensinada. Quando essa concepção associa-se ao

pensamento demonstrado acima no parecer do professor Menezes Silva a partir do exame dos níveis de

alfabetização da sua época, encontra terreno fértil para o domínio do método oral. Soares (2005) afirma:

Quando o dr. Menezes Vieira argumenta que é desperdício alfabetizar um surdo num

país de analfabetos, porque este tipo de conhecimento não terá nenhuma

aplicabilidade e, por isso, resultará em esquecimento, demonstra que a realidade

nacional não lhe é desconhecida. (p. 47)

A medicalização da surdez é adotada no INSM e encontra nas fragilidades educacionais da época um forte

argumento. Mas o século XX estava às portas, os pensamentos republicanos ganhavam forma na nova

organização política do Brasil, Nas políticas educacionais, o terreno arado no século XIX estava pronto para o

trabalho dos pioneiros do movimento da Escola Nova. O que podemos perceber acerca da educação de surdos

nesse contexto?

EDUCAÇÃO DE SURDOS E O MOVIMENTO DA ESCOLA NOVA

As primeiras décadas do século XX marcaram o desenvolvimento de um pensamento educacional cuja marca

principal era ressaltar a importância social da escola a partir de uma profunda reestruturação do ensino. As

transformações existentes na sociedade da época caracterizada pelas mudanças políticas e econômicas

resultantes do crescente processo de urbanização e reorganização do trabalho formavam o pano de fundo

para a atuação dos chamados pioneiros da Escola Nova.
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O movimento teve como principais representantes Fernando de Azevedo, Lourenço Filho Anísio Teixeira – o

último ocupando a pasta da instrução pública do Distrito Federal de 1931 a 1935. A gestão de Anísio Teixeira

encontra um quadro bastante preocupante na educação carioca. Nunes (2000, p.245) afirma que mesmo

existindo muitas crianças pobres nas escolas do Rio de Janeiro, os serviços educacionais eram baseados em

sérias divisões sociais. A autora acrescenta que ‘a repetência escolar era alarmante. Havia alunos que

chagavam a repetir seis vezes a primeira série’ (p.263).

O grupo de gestão de Anísio vislumbra na escola um espaço que deve se tornar cada vez mais democrático e

que o objetivo da educação seria formar o aluno numa perspectiva profissional, intelectual e cultural. Os

reformadores iniciam a construção de escola, promovem a reformulação do currículo, investem na formação

de professores e na profissionalização do trabalho docente, inauguram bibliotecas, teatros escolares e uma

universidade pública no Distrito Federal. Na gestão de Anísio Teixeira, uma rede de educação pública,

abrangendo da educação infantil até a universidade tinha sido criada. Nunes (2000, p.285) afirma que:

Anísio concebeu a escola como espaço real no qual a criança do povo pudesse

praticar uma vida melhor, livros, revistas, estudo, recreação, professores bem

preparados, clareza de percepção e crítica, tenacidade de propósito. Daí sua luta pela

ampliação da oferta escolar e da melhoria da sua qualidade.

Nesse ponto cabe-nos perguntar se a educação de surdos no Brasil estava em harmonia com as inovações

propostas pelo movimento da Escola Nova. Em 1930 inicia sua gestão no INSM o dr. Armando Paiva Lacerda,

permanecendo no cargo até 1947. Em 1934 publica Pedagogia Emendativa do Surdo-Mudo, nesse trabalho

deixa claro sua concepção acerca do ensino dos surdos: a oralização. O objetivo da escolarização na

perspectiva de Armando Lacerda é dar possibilidades ao surdo de desenvolver habilidades orais que permitam

a conversação cotidiana, os conteúdos do ensino primário, ficavam subordinados à aquisição de uma

determinada quantidade da linguagem oral, não havia metodologia para o ensino das disciplinas nem

preocupação sistemática com a instrução. A visão medicalizada da surdez ocupava espaço principal nas

atividades do Instituto e as terapias para treinar a acuidade do resíduo auditivo e o desenvolvimento da fala

imperavam.

É digno de nota que na gestão de Anísio, testes de naturezas diversas foram realizados sob a égide de

controlar de forma mais eficiente o processo pedagógico estando a par de dados diagnósticos e análises cada

vez mais específicas. Na visão de Anísio, encontrado em Nunes (2000, p.356), os testes de aproveitamento

escolar “tinham como alvo a identificação e superação das dificuldades de aprendizagem presentes na escola.

”

No INSM Armando Lacerda também utilizou testes. Na sua gestão tornou-se rotina a aplicação de testes de

capacidade mental, auditiva e linguística. Qual objetivo dos alunos serem examinados?

De acordo com Soares (2005, p.58), o objetivo seria observar a inteligência, sobretudo a aptidão para a

linguagem oral e homogeneizar as classes. A avaliação linguística passa a ser encarada como essencial para

bons resultados no processo de oralização e o resultado dessa avaliação indicava em qual turma ficaria e

quais estímulos o aluno receberia.

É importante perceber que, enquanto para Anísio os testes forneciam um quadro ampliado da situação e eram
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usados como diagnósticos na busca da melhoria dos serviços educacionais, no INSM os testes aplicados não

foram suficientes para fornecer os questionamentos necessários quanto a escolha do método oral, a

oralização forçada dos surdos e o distanciamento do objetivo principal da escola: ensinar. Os testes serviram

apenas para reorganização dentro do modelo existente, não serviram para produzir uma crítica aquele modelo

de escola nem tampouco para uma análise séria de que a razão dos surdos não aprenderem estava no fato de

que eles não eram ensinados.

O fato de não haver no Instituto preocupação com o ensino das disciplinas atesta a escolha pelo modelo de

atendimento terapêutico em detrimento da instrução. Nesse sentido podemos afirmar que a direção do INSM

estava indo na contramão das propostas do movimento da escola nova. Refletindo sobre o assunto

lembramos que em 1896 Menezes Vieira questionava a utilidade da alfabetização de surdos num país de

analfabetos. Ora, a situação educacional da população aos poucos estava mudando, os níveis de

analfabetismo haviam caído de 85% em 1890 para 75% dos adultos e 65% dos maiores de 15 anos em 1920.

(RIBEIRO, 1992, 74). A partir de 1920 a alfabetização era cada vez mais necessária e a ampliação desses

níveis era desejo dos educadores profissionais. O quadro que se apresentava certamente era diferente do final

do século XIX. Num momento tão singular porque a direção do INSM continuou a apostar no modelo oral e

persistiu deixando em segundo plano a escolarização do surdo?

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A adesão do INSM ao modelo oralista aceito a partir das deliberações do Congresso de Milão em 1880 é

crescente nas décadas seguintes. Em 1911, o método oral puro foi adotado para o ensino de todos os alunos,

permanecendo o método combinado (língua oral e gestualização) apenas para os alunos que por ele haviam

começado. (LOBO, 2008, P.427) O Instituto chega aos anos 1930 alheio aos movimentos educacionais do seu

tempo. Acreditamos que dois fatores nos ajudarão a entender o porquê.

Em primeiro lugar, entendemos que a gestão de Anísio Teixeira não exerceu no INSM a mesma influência que

foi sentida em outros espaços escolares. O Instituto, embora localizado no Rio de Janeiro, desde sua criação

sempre esteve sob a responsabilidade do governo central, na época das reformas de Anísio estava

subordinado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores do Governo Federal, fora das competências

administrativas da gestão do Distrito Federal e do alcance das novas políticas educacionais.

Outra razão está na concepção de escola para surdos que o modelo oralista procurava legitimar. A escola

deixou de ser lócus de produção do conhecimento e transmissão de cultura para se tornar um espaço

terapêutico de reabilitação. O trecho abaixo ilustra bem esse pensamento:

Enquanto a escola comum foi encarada como local para a obtenção para um tipo de

saber acumulado historicamente, sendo este conhecimento de extrema importância

para a inserção do indivíduo na sociedade moderna, daí a sua democratização ter se

tornado motivo de confronto entre os representantes das diferentes classes sociais, a

escola dos surdos-mudos não foi vista da mesma maneira. (SOARES, 2005, p.65)

A influência do congresso de Milão é facilmente percebida ao observar que o método oral também marcou

profundamente outra importante escola para surdos. O Instituto Santa Teresinha, localizado em Campinas -

SP surgiu a partir do esforço das religiosas da Congregação de Nossa Senhora do Calvário e utilizou o método
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oral desde a sua criação em 1929 até o final da década de 1990.

A visão medicalizada da educação de surdos estabeleceu a língua oral como a única aceitável e transformou

as escolas de surdos em algo mais próximo a um hospital do que a uma escola, lugares onde não havia nem

mesmo a integração com a rede regular de educação. Tal situação não permitiu às escolas de surdos

compartilhar do que foi conquistado pelo movimento da Escola Nova, tampouco foi possível transpor o modelo

oralista que permaneceu incólume nas décadas seguintes.
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educação de surdos. O oralismo, ou filosofia oralista, usa a integração da criança surda à
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