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Vanda Magalhães Leitõow

A TRAJETÓRIA ESCOLAR DE SURDOS:
CONTROVÉRSIAS METODOLÓGlCAS

Queria dar um bom-dia a todos e dizer que eu estou muito
feliz pelo momento, pela oportunidade que ternos de trazer para
a comunidade universitária esse debate sobre surdez, fato tão raro
durante todos esses anos. Agora que estarnos começando a entrar
com esta discussão aqui no Ceará. Quero dizer que, para mim, é
sempre muito bom falar sobre isso, porque eu me envolvo com
essa questão com muita emoção. Pode acontecer que durante a
minha fala eu me emocione, eu sou assim. E quando eu estou
apaixonada por urna temática isso flui com muito mais facilidade.

49 Professora da Faculdade de EducaçãolUFC, pesquisadora na área de edu-
cação de surdos, Coordenadora do Projeto UFC Inclui. Texto transcrito a
partir da fala da autora, por ocasião de sua participação no Ciclo de Debates.



178 I INCLUSÁO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Não vou pedir perdão por isso, é sinal de que eu tenho muita
vontade, muito desejo e muito envolvimento.

Em 2005, no final do ano passado, nós fizemos um levanta-
mento quantificando os estudantes com deficiência na UFC. Não
foi uma surpresa para nós: não encontramos nenhum surdo. Aí
vem a pergunta: "Por que é que não encontramos na UFC nenhum
estudante surdo?" Para mim isso é colocado como problemática
social, é um problema social. Na minha concepção, a surdez não
é responsável por essa situação na qual o surdo se encontra. Essa
situação de não poder ou de não ter acesso a Universidade. A sur-
dez não é responsável por isso. Assim, eu coloco essa problemática
como um problema social, da sociedade. Então, que circunstâncias
podem levar a essa situação? Que fatores sociais e pedagógicos a
gente pode encontrar para justificar tal situação? São perguntas
que a gente vem tentando responder, dando a nossa colaboração.

Mas nós não temos também uma resposta. Estamos pes-
quisando essas coisas, e já temos alguns direcionamentos que
apontam para algumas respostas para tais questões. Mas antes
de começar exatamente nessa temática da inclusão de surdos na
UFC, analisando os desafios, eu quero colocar para vocês a com-
preensão que eu tenho de surdez hoje.

Existem no mundo, na sociedade, duas concepções de surdez
que são completamente diferentes. Uma concepção, que é mais
corriqueira, que é fundada numa base orgânico-funcional, diz que
a surdez é uma deficiência e como tal ela é constitutiva absoluta
do sujeito surdo. Então, nessa compreensão, a surdez é uma defi-
ciência, ela é vista como uma falta. E essa falta constitui o sujeito
que consequentemente vai ser deficiente. Essa é uma concepção
que ainda corre na vida social, algumas pessoas ainda pensam que
a surdez é isso e que trouxe muitas implicações. Compreender a
surdez dessa forma trouxe implicações complicadas em relação a
projetos pedagógicos, a proposta de educação e escolarização des-
sas pessoas. Há outro entendimento, que é mais recente, que é
baseado nos estudos socioantropológicos, que nos diz que a surdez



ANA KAroNA MORAIS DE LIRA I ANA MARIA MONTE COELHO FROTA 1179

é uma diferença cultural, e na concepção socioantropológica
abandona a outra concepção baseada no aspecto orgânico-fun-
cional e diz que a surdez é uma diferença cultural, uma simples
diferença cultural.

Hoje eu tenho a concepção de que a surdez é uma diferença
cultural, mas eu não consigo abandonar a ldeia de que a surdez
também tem que ser considerada como uma perda sensorial im-
portante. O surdo, é mudo, ele tem uma diferença significativa dada
pela perda de audição, que é uma função importantíssima para
apreensão da realidade, da comunicação e da vida social. Contu-
do, isso não pode ser tomado como absoluto. Eu acredito que a
gente precisa considerar isso, mas também acredito que ela é uma
diferença cultural. A principal característica, a principal razão que
justifica dizer que a surdez é uma diferença cultural está expressa
na construção da língua de sinais, que foi construída social, cole-
tiva e historicamente, por comunidades de surdos.

Esse é um legado cultural dessa comunidade que se diferen-
cia pela surdez, pela condição da surdez, que a caracteriza. Isso é
importante: termos essa clareza de como compreender a surdez
é fundamental porque isso tem implicações nos nossos projetos
de propostas educacionais, acadêmicas e de escolarização para
essas pessoas. Faz uma diferença muito grande. Por outro lado,
também isso implica nas nossas relações com essas pessoas na
medida em que se admite que a surdez é uma diferença cultural,
que é principalmente caracterizada pela utilização de uma língua
diferenciada, uma língua espaço-visual construída coletiva e his-
toricamente pela comunidade surda.

A língua de sinais é uma língua como qualquer outra, hoje
a gente não tem mais dúvida disso. Mesmo que na da déca-
da de 1970 existisse essa dúvida de que a língua de sinais seria
completa, hoje não se tem mais essa dúvida. Os estudos linguísticos
afirmam isso com toda clareza. Então, começamos a incorporar
essa ideia de que a língua de sinais é uma língua como outra
qualquer, que ela deve pode ser equiparada a qualquer outra



180 I INCLUSÁO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

língua oral, tem o mesmo valor. É através dela que os surdos se
comunicam e interagem entre si e com a comunidade ouvinte
através dos gestos ou não. Uma outra implicação da compreen-
são de que a surdez é uma diferença cultural é que a gente aceita
que os surdos utilizam uma língua diferenciada, espaço-visual.
Eles têm experiências de línguas tanto do português quanto da
língua de sinais, assim como estabelecem interaçôes intercultu-
rais como uma comunidade diferente, culturalmente diferente.
Assim, eles têm o modo de viver que os caracterizam e que lhes
dá uma feição de cultura diferenciada, relacionando com as ou-
tras culturas, com os outros grupos diferenciados da sociedade.

Podemos pensar que existem muitos grupos da sociedade
que compõem e que têm um modo diferenciado de se postar, de
concepção de mundo. Por exemplo, os adolescentes formam um
grupo diferenciado, sejasurdo ou não. O grupo das pessoas negras,
que hoje ainda sabemos que têm uma vida cultural diferenciada.
Existem outras diferenças que são importantes de serem reconhe-
cidas. Então, essas duas ideias são importantes e trazem implica-
ções marcantes para propostas pedagógicas e educacionais, e da
formação acadêmica própria dessas pessoas e também dos modos
com que lidamos com eles.

Eu também passei por essa situação, em que eu acreditava
que a surdez era uma deficiência pura e simplesmente e que a
língua de sinais não dava conta de expressar os sentimentos. Eu
acreditei nisso, porque eu não tinha esses tais estudos que me
mostram o contrário. Então, quando vejo alguma pessoa dizen-
do "Eu sei de um aluno que está lá na escola tal da prefeitura, uma
criança surda, e que está muito bem, interage com os outros': Ai,
eu perguntei: "Ela é surda?". Ao que me responderam: "É surda,
mas sabe se comunicar muito bem". Essa pessoa que diz isso não
tem uma compreensão do que seja a língua de sinais, da im-
portância da língua de sinais para essa criança e do quanto essa
criança está perdendo nas interaçôes pedagógicas, nas relações
que a gente faz. Eu fico querendo acreditar que comportamento
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e atitudes que discriminam ou que não valorizam a cultura sur-
da, a língua dos surdos, a forma como eles se relacionam, quero
acreditar que é por falta de conhecimento.

Então, voltando às questões do início da fala, isso foi só pra
iniciar a minha concepção de sujeito, que circunstâncias podem
ter sido determinantes para configuração da situação que a gente
convive pouco, que a gente não encontra nenhum surdo, e a Ana
Célia confirmou isso, não há nenhum surdo na universidade.
Que fatores sociais e pedagógicos podem ter influenciado e con-
figurado essa situação de hoje? Eu fico pensando que, para procu-
rarmos essas razões ou explicações que justifiquem a situação de
hoje, temos um recurso que é a trajetória sócio-histórica dessas
pessoas. Eu gosto muito de olhar para trás, delinear a trajetória
social de experiências escolares, de experiências de vida, para jus-
tificar a situação de hoje. Isso é muito importante, eu acho que os
dados históricos falam muito, e aí eu trouxe algumas narrativas
sobre o oralismo, por exemplo.

Este é um depoimento de uma ex-diretora de escola ICES,
ela foi diretora das décadas de 1960 e 1970 do Instituto Cearense
de Educação dos Surdos, ela diz assim:

Naquela época, nos anos 60 e 70, eu adorava o método de análi-
se, mas isso era uma coisa muito demorada. Havia crianças que
não tinham condição, outros que tinham outros compromissos,nós
não tínhamos comofazer a seleçãode alunos para aquele método
de oralismo, mas a orientação de fazer a criança surda falar era
desmotivar o surdo, só que a criança não aprendia afalar. Conti-
nuava comunicando-se com aquelesgestospadronizados que elajá
trazia quando chegava à escola.

Isso, sobre seu oralismo e sua metodologia, essa aborda-
gem foi uma abordagem metodológica utilizada nas escolas
especiais no Brasil, até muito recentemente. Estava fundada
naquela primeira concepção de que a surdez é uma deficiência
e que, portanto, o aluno surdo tinha que se reabilitar. Reabilitar



oprofessor dizia aspalavras e a gente tinha que repetir. Às vezes
a gente gritava, emitia os sons muito altos. As pessoas diziam
que a gente parecia galinha cacarejando, diziam que a gente não
falava direito. Eu nunca aprendi a falar e tinha muita vontade.
Esse trabalho era muito duro, muito diftcil, erafeito através do
sentido da vibração dos sons emitidos, era mesmo através do tato.
Eu nunca aprendi, eu não gostava, gostava mesmo era de usar
a língua de sinais. Todo mundo gostava era de língua de sinais,
ninguém queria falar.
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o aluno surdo seria fazê-lo falar, porque só na oralidade se dava
conta do desenvolvimento cognitivo, social e afetivo dessa
criança. Isso implica na descrença e desqualificação da língua
de sinais.

Cito um outro depoimento, que é de uma ex-aluna do
ICES, que é bilíngue:

Veja o depoimento de um outro ex-aluno do ICES, do Ins-
tituto Cearense de Educação de Surdos:

Eu tinha minha sessãodefonoaudiologia diariamente, ficava di-
ficil pra eu ser oralizado. Eu não queria, eu não queria, porque
me obrigavam a ir para a fonoaudióloga. Eu não queria, ela
ficava falando, falando, falando. Ela achava que eu tinha que
falar, pensava que era tudo muito claropara os surdos, o que, na
verdade, não era. Para mim pelo menos não era.

Todos são depoimentos, experiências de projetos pedagó-
gicos oferecidos a eles a partir dessa visão de que a surdez é uma
deficiência. Este é um depoimento de uma aluna do E.M. de
escola privada, ela estava fazendo o 2° ano de E.M., ela estava
numa escola aqui de Fortaleza:

Fui estudar em um colégio de ouvintes, mas tinha muita difi-
culdade. A professora era muito boa e atenciosa, mas tínhamos
muita dificuldade de comunicação. Havia muito movimento na
sala. Jogávamos, montávamos quebra-cabeça, teatro, mas nunca
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consegui realmente aprender aspalavras, afalar. Na minha men-
te as coisasestavam claro, tudo certo, tudo que queria dizer, mas
na hora em que ia falar colocar os sons nos devidos lugares não
conseguia!. E tudo issoficava muito difícil, muito complicado.

Esta moça foi treinada para fazer leitura labial, para falar.
Mas na mente dela estava tudo na cabeça, mas ela não conseguia
expressar. Ela precisava se expressar pela língua de sinais.

Vejamos mais um depoimento sobre a língua de sinais:

Toda vez que eu usava a Libras no ônibus a minha mãe dizia:
- 'Pare com isso, aspessoas estão olhando, éfeio: Eu me senti en-
vergonhada. Essapecha de que a Libras éfeia e ruim eu aprendi,'
mas depois, não. Ela é a língua dos surdos.

Este depoimento a seguir é de uma professora da área de
Pedagogia. Percebemos que existe uma negação da língua de
sinais, pois ela é feia, ela não serve, tem-se vergonha dela. É uma
forma de negar a surdez:

Eu gostava muito da língua de sinais, lá no INES, que é o Insti-
tuo Nacional de Educação de Surdos do Rio de Janeiro. A gente
podia interagir se desenvolver. Na hora do refeitório a gente esta-
va sempre conversando, mesmo às escondidas. Eu sabia o quanto
eu aprendia com o desenuoluimento e aprendizagem da língua
de sinais.

Esse depoimento é muito importante, porque ele retrata o
momento em que a língua de sinais foi proibida para as intera-
ções na sala de aula. Quer dizer, proibiu na sala de aula, a pro-
fessora e o aluno não podiam interagir por meio de sinais ou da
própria língua de sinais. Mas nos corredores, no refeitório, no
dormitório que era interno, eles desenvolviam a língua de sinais.
Não tinha como proibir, porque é uma necessidade inerente à
pessoa humana encontrar uma forma de expressar seus sentimen-
tos, suas emoções.

Esse livro, O voo da Gaivota, é uma autobiografia de uma
surda francesa, Emanuelle Callori, atriz de cinema, e ela fez o
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filme ''A música e o silêncio", que podemos encontrar nas loca-
doras. Ela diz que na também França a língua de sinais foi proi-
bida, sendo liberada somente na década de 1970.

Eu tenho uma sobrinha surda que foi educada no Instituto
lá no Rio de Janeiro e na sala de aula ela tinha as mãozinhas pre-
sas nas pernas para não fazer os gestos. Imagine eu falando aqui
com as mãos presas! Eu acho que não conseguiria expressar o que
eu quero expressar, é muito difícil. Então, vejamos o depoimento
da Emanuelle Calori:

Acredito que os adultos ouvintes que privam seus filhos da língua
de sinais nunca compreenderão o que sepassa na cabeça de uma
criança surda. A solidão e a resistência, a sede de comunicar e
algumas vezes o ódio. A exclusão da família, de casa em que todos
falam sem se preocupar com você. Porque é preciso sempre pedir,
puxar alguém pela manga ou pelo vestido para saber daquilo que
se passa em sua volta. Caso contrário, a vida é um filme mudo,
sem legendas a sua volta.

Eu vivenciei essa situação na minha família. Nós assistin-
do à novela, assistindo à televisão, e, de vez em quando, minha
sobrinha puxava a gente para perguntar algo, porque ela estava
alheia. Embora ela seja oralizada, e faça leitura labial acima da
média, não conseguia entender.

Essa citação que se segue é de um autor, um linguista uruguaio:

o uso da língua de sinais oferece às pessoas surdas um símbolo de
sua inserção a uma unidade interpessoal como um lugar próprio.
Por trás desse símbolo, há um conjunto muito complexo de senti-
mentos, crenças e traços culturais, que permitem a coesão total e a
elaboração de objetos alternativos de vida.

Quer dizer, é através da língua que se constroem as relações,
é que acontece a vida social entre as pessoas surdas. Sobre a cornu-
nidade surda, vejamos o depoimento de uma ex-aluna do INES:
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Lá, a gente tinha a língua de sinais, a gente convivia, conversava,
fofocava, comentava sobre osfilmes que assistia. A gente interagia
muito e tinha algumas informações para dizer. Quem ia ou não
àpraia, se tinha ou não namorado, se ia ou não passear, era uma
época de bobagens que a gente conversava. Brincávamos também,
era muito bom.

Ela está dando um depoimento que, embora a língua de si-
nais fosse proibida na sala de aula, nos corredores, na vida em co-
munidade, era lá que eles aprendiam, uns com os outros, como se
portar em determinados locais. Porque a família, como não tinha
acesso à língua, e realmente não tem, ela não dá essas orientações.
Portanto, é lá na comunidade surda que eles aprendem.

Aqui temos um depoimento que, roda vida que eu leio, me
emociona! Ele é muito significativo, pelo menos pra mim. É da
Andréia Machado, ela fez esse depoimento em um Seminário,
em 2002, em um Fórum, aqui em Fortaleza:

Minha mãe não sabia sobre surdez e os médicos diziam que deví-
amos tentar o oralismo. Mas não havia desenvolvimento porque
o oralismo leva a gente a ter o conhecimento das palavras soltas
e o desenvolvimento fica atrasado. Fiz o ensino fUndamental na
escola de ouvintes. Eu, sozinha no meio dos ouvintes, e eu não
sabia, não sabia a Libras, só sabia algumas palavras. Eu não me
comunicava bem na língua oral. A professoraficava falando e eu
ficava angustiada, sem entender e pedindo ajuda dos colegas, o
que também não resolvia. Eu ficava atrapalhando eles. Eu não
sabia a língua de sinais quando fUi à Associação, todos eles usa-
vam Libras e eu não sabia nada. De início, eu repudiei a língua
de sinais, não me interessei, eu achava que não tinha nada a ver
comigo. Eu falei para minha mãe a respeito dos sinais e ela achou
que erafeio e que não tinha nada a ver eu aprender sinais. Eu já
estava com 17anos e algo estava mudando dentro de mim. Eu
me sentia sem poder explicar e dizer o que sepassava comigo, o
que estava sentindo. Só que aprender uma língua de sinais aos 17
anos é muito tarde, muito atrasado. Mas eu quis, achei que era
importante aprender. Quando ia à Associação, ficava prestando
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muita atenção nos sinais. Rapidamente, eu aprendi os sinais, vi
o tempo que tinha perdido. Falei pra minha mãe que era muito
importante a língua de sinais, que era bom que a gente aprendesse.
Ele começoua acreditar. Chamei para ela ir comigo, ela viu e até
se emocionou, quando viu que ossurdosconseguiamsecomunicar e
houve uma abertura muito grande,foi muito emocionante.

Esses depoimentos fazem a gente refletir sobre uma série de
coisas. Esses depoimentos me fazem vislumbrar uma luz, para
que eu possa buscar as razões pelas quais os surdos se encontram
nessa situação em que estão hoje. Essa moça, a Andréia Macha-
do, deve ter uns 30 e poucos anos. Todos esses depoimentos são
de jovens, são de pessoas que não são da década de 50, são pesso-
as nascidas muito recentemente. Então, por que esses jovens tão
inteligentes, que conseguem expressar sentimentos, criticar, fazer
um juízo crítico, não conseguem entrar no vestibular? Aí a gente
conclui: essa impossibilidade não é dada pelo surdismo. Eu acre-
dito e eu não tenho dúvida de que eles não entram no ensino su-
perior por falta de oportunidade ou projetos pedagógicos inade-
quados que permitam que eles se desenvolvam academicamente
a ponto de chegar a Universidade. Eu acho, eu não estou dizendo
com certeza porque eu não tenho dados de pesquisas, mas faze-
mos suposições. Isto está muito claro para mim hoje. Eu acredito
que uma das razões é essa, que o oralismo fracassou que o oralis-
mo negou a surdez na medida em que negou a língua de sinais.
Há muito deles que dizem que passaram por esse processo desse
método de oralismo e que dizem: "- Professora, eu não aprendi
a ler, eu não aprendi a escrever, eu não aprendi a falar". E alguns
deles dizem que não aprenderam a língua de sinais. Adultos que
têm hoje mais de 50 anos me declaram isso. Isso revela o fracasso
absoluto e total dessa metodologia, dessa abordagem oralista, em
que se priorizava o ensino da fala aos surdos em detrimento de
outros conteúdos que a vida escolar deve oferecer às crianças em
qualquer escola. Assim, eles ficavam prejudicados por conta des-
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sa concepção anterior, corriqueira a qual eu me referi agora e que
desencadeava todas as propostas pedagógicas também.

Bom, então, quais são os grandes desafios que nós vamos ter
que enfrentar, em se tratando da inclusão de surdos na Universi-
dade? Não basta pensar na entrada deles, no acesso da primeira
etapa do Vestibular. A gente precisa pensar, também, que é outro
grande desafio: como mantê-los aqui dentro e como oferecer pra
eles uma formação acadêmica digna, de qualidade, que os prepa-
re realmente para a vida profissional lá fora. Isso a gente precisa
pensar. E aí tem algumas ideias aqui.

Com relação à entrada pelo vestibular, as implicações desse
processo que a Ana Célia já se referiu, mas que eu queria dar maior
ênfase. O problema está centrado na barreira linguística. A comu-
nidade, de modo geral, não se apropriou, nem a gente vai preten-
der que a comunidade faça isso, mas o processo de escolarização
desses alunos foi extremamente ineficaz à medida que não incluía
a língua de sinais como instrumento mediador dos processos de
interações pedagógicas. É através da língua de sinais que a criança
surda desenvolve seu sistema linguístico, suas representações sim-
bólicas, que elabora seus conceitos, que evolui cognitivamente. Só
pode ser através da língua de sinais. Quando ele tiver acesso à língua
de sinais já vai estar com 17, 15 anos, quando descobre as necessi-
dades, que a família já não dá mais conta das respostas imediatas e
eles vão buscar a comunidade surda. Só nesse momento eles apren-
dem a língua de sinais e começam a se organizar mentalmente e se
desenvolver. Aí já tem um grande atraso.

Então, temos esse dado, que é real, e eu não tenho dúvidas
de que ele é responsável por isso. A barreira linguística, a nega-
ção da língua de sinais por muito tempo na vida escolar dessas
pessoas, é uma das razões que podemos dizer que justifique essa
ausência de surdos na Universidade ou o não acesso deles à Uni-
versidade por Vestibular.

Eu vou tocar numa coisa aqui que é muito delicada: a ques-
tão de cotas. Elaboramos um documento, "Diretrizes Políticas
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de Ações Afirmativas para a UFC", em que se sugere a adesão de
cotas. É problemático, é polêmico, eu não sou a favor de cotas
para sempre, eu sou a favor de cotas como uma situação erner-
gencial, temporária, até que o ensino fundamental, a escola bá-
sica se conscientize de que o estudante surdo precisa ter acesso à
língua de sinais. E a outra coisa delicada, é em relação à perma-
nência na Universidade, que é um outro grande desafio. Quan-
do eles entram, temos que tentar buscar atender as necessidades
deles, as necessidades dadas pela surdez, que é a necessidade de
ter intérprete. Sabemos que a presença ou o papel do intérprete
também parece não dar conta, não ser suficiente. Imagine, um
intérprete, ele pode ter um domínio muito grande de língua de
sinais, mas eu acredito que, será que ele dá conta de interpretar
conceitos complexos de filosofia, por exemplo? Ou, se eu tiver
uma aluna lá na Matemática ou na Física, o intérprete vai dar
conta de interpretar os conceitos complexos e difíceis da Física,
da Matemática, de qualquer outro conteúdo? São questões a
serem melhor discutidas.


