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RESUMO
Estudos do Ministério da Educação (MEC) apresentam a escola pública
acessível à quase toda a população brasileira independente de raças,
religiões e condições sociais. Estudos também revelam que as salas de aulas
são constituídas por uma diversidade cultural, observam-se um progressivo
aumento de alunos surdos no ambiente escolar. Há pouquíssimos cursos de
ensino superior no Brasil que enfocam a preparação e importância do
aprendizado do aluno surdo, nas diferentes disciplinas, principalmente em
relação ao ensino a distância. Observa-se, portanto, possibilidades do uso da
metodologia visuais como forma de recurso didático ao processo de ensino,
demonstrando e contextualizando conceitos no conteúdo a ser ensinado. O
objetivo é expor aos docentes e discentes a capacidade pessoal da criação e
desenvolvimento do pensamento abstrato e concreto. Assim podemos
concluir que é de fundamental importância os subsídios teórico-práticos
para dar suporte à formação inicial e continuada do futuro professor da
modalidade à distância.
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ABSTRACT
Data from Ministry of Education (MEC), in Brazil, presents the State school
as an institution accessible to almost any population, regardless of races,
religions and social conditions. Other studies show that the classrooms are
comprised of a diversity in which we can observe a progressive increase of
hearing-impaired students in the school environment. There are very few
courses in higher education in Brazil that focus on the importance of
preparation and learning of deaf students in different disciplines, especially
in relation to distance education. We will present possibilities of using visual
methods as a way of teaching resource to teaching deaf, demonstrating and
contextualizing concepts about the content being taught. The goal is to
expose to teachers and students the ability of creation and personal
development of abstract and concrete thought, in the field of education, to
that specific public. Thus, it is important to know the theoretical-practical
information in order to support initial and ongoing training of future
teachers in distance mode with respect to education for deaf students.
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1.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho procuramos ressaltar o ensino para alunos surdos, em diferentes níveis,
entendendo que eles têm os mesmos direitos daqueles que são ouvintes e devem alcançar
uma compreensão científica para poder exercer a sua cidadania de forma crítica e
reflexiva em um mundo cada vez mais ligado e dirigido pelas ciências e pela tecnologia.
Com isso, sabendo que o ensino a distância é extremamente importante ao
cidadão estaremos expondo metodologias e complementações de metodologias e
didáticas de ensino para alunos surdos.
No Brasil, as crianças surdas geralmente não têm acesso a uma educação
especializada, e é comum encontrarmos surdos com muitos anos de vida escolar nas
séries iniciais sem uma produção escrita compatível com a série. Além disso, há
defasagens nas demais áreas previstas para as séries considerando o currículo escolar (em
relação ao conteúdo escolar). Nesse contexto, cabe destacar que a Federação Nacional de
Educação e Integração de Surdos (FENEIS) (1995) cita uma publicação e dados da própria
FENEIS a respeito do desempenho escolar:
Através de pesquisa realizada por profissionais da PUC do Paraná em convênio com o
CENESP (Centro Nacional de Educação Especial) publicada em 1986 em Curitiba,
constatou-se que o surdo apresenta muitas dificuldades em relação aos pré-requisitos
quanto à escolaridade, e 74% não chega a concluir o 1º grau. Segundo a FENEIS, o Brasil
tem aproximadamente 5% da população surda total estudando em universidades e a
maioria é incapaz de lidar com o português escrito (FENEIS, 1995, p.07).

Segundo Vygotsky (1993), “a linguagem possui além da função comunicativa, a
função de constituir o pensamento. O processo pelo qual a criança adquire a linguagem
segue o sentido do exterior para o interior, do meio social para o individual”. Trazendo
estas afirmações para a realidade do surdo, percebe-se que os problemas comunicativos e
cognitivos da criança surda muitas vezes não têm origem na criança e sim no meio social
em que ela está inserida, que freqüentemente não é adequado em termos de linguagem e
comunicação.
A aprendizagem que se inicia através das relações interpessoais necessita, na
maioria das vezes, da linguagem. O atraso da linguagem causa atraso na aprendizagem e
conseqüentemente no desenvolvimento cognitivo, já que é a aprendizagem que o
impulsiona.
A aprendizagem das crianças surdas em geral não é facilitada; muitas vezes
segue caminhos diferentes daqueles das crianças ouvintes, que passam por um processo
de aprendizagem formal, sem dificuldades lingüísticas. Assim sendo, acreditamos que
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apenas o acompanhamento diferenciado da criança surda pode colocá-la em situação de
igualdade na comunidade dos ouvintes.
No decorrer da história, no tempo atual, os educadores criaram diferentes
metodologias para ensinar os surdos. Alguns se utilizavam apenas da língua oral; outros
consideravam mais adequada a língua de sinais, que é uma língua espaço-visual criada
através de várias gerações pelas comunidades de surdos. Outros ainda criaram códigos
visuais, que não se configuram como uma língua, para facilitar a comunicação com seus
alunos surdos.
Reportando-nos à nossa realidade, ainda existe uma grande dificuldade de
acesso a uma língua que seja oferecida natural e constantemente ao aluno surdo. Observa
se que é bastante difícil conversar com alunos surdos sobre assuntos não relacionados
diretamente ao ambiente em que o aluno e o interlocutor se encontram. Assim podemos
esperar que os alunos surdos tenham mais dificuldade em compreender conceitos
científicos que exigem abstração.
Se o professor não souber problematizar e contextualizar tais concepções, acabam
prevalecendo os conceitos e preconceitos do senso comum. Essa questão é crucial para a
apropriação efetiva dos conceitos científicos trabalhados na escola.
No contexto das investigações no ensino foi pesquisada a influência das relações
sociais no desenvolvimento do aluno. Levando-se em conta a dificuldade de socialização
e, por vezes, a ausência de concepções prévias (podem existir se forem verbalizadas),
vocabulário restrito e dificuldades de abstração, é possível inferir que alunos surdos
tenham dificuldade na compreensão de alguns conceitos científicos.
Observa-se alunos surdos cursando classes comuns do ensino fundamental e
médio de escolas públicas, onde a educação ainda é baseada, quase que exclusivamente,
no método oral-auditivo, o que faz com que estas crianças apresentem grande dificuldade
de expressar suas idéias através de qualquer processo comunicativo, seja através da
linguagem escrita ou através da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Esses alunos têm
sérias dificuldades para escrever uma estória, narrar um fato, ler e interpretar um texto,
descrever situações, o que sugere que a dificuldade na compreensão de conceitos
científicos seja ainda maior.
Outra questão que merece destaque neste trabalho reside no fato de nos
questionarmos que oportunidades educacionais estão sendo oferecidas ao aluno surdo
inserido em uma classe comum de escola regular. Diante de nossa realidade educacional,
esse processo de inclusão, bem elaborado no papel, tem apresentado dificuldades em sua
implantação pela instituição escolar. Mesmo diante da obrigatoriedade gerada pela nova
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política educacional e legislação atual, muitos alunos surdos encontram-se à margem da
escola, ou incluídos apenas fisicamente.
Nesse sentido, este trabalho pretende contribuir para a discussão acerca da
educação dos surdos, e mais especificamente investigar sua aprendizagem com relação
aos conceitos científicos em relação ao ensino.
Além disso, a curiosidade e a busca incessante de explicações para o Mundo em
que vivemos não é privilégio de crianças ouvintes, por isso, decidimos tomar um caminho
diferente. Talvez mais sinuoso, mais perigoso, mais arriscado e mesmo mais difícil:
promover um estudo do Ensino de qualidade para alunos que não ouvem.
Com isso, sabendo que a educação é extremamente importante ao cidadão, a
partir do estudo teórico sobre a temática, estaremos expondo metodologias e estratégias
didáticas para o ensino de qualidade à distância para alunos surdos.
O presente estudo tem por objetivo verificar a evolução da educação de surdos
no transcorrer do processo histórico, especialmente nas décadas do século XVI até os dias
atuais. Este estudo busca apresentar a situação sociológica dos surdos, abordando a
situação atual dos alunos surdos em ambientes escolares. Uma vez que um dos principais
motivos que fazem com que o surdo seja excluído, sem dúvida é o despreparo dos
professores para recebê-los em suas salas de aula, geralmente repletas de alunos com
problemas de aprendizagem.
Nesse contexto a realização da investigação valoriza a importância do ensino de
qualidade para o aluno surdo, em relação à construção de seu conhecimento crítico e
reflexivo diante da sociedade gerenciada por ouvintes. O objetivo deste trabalho é
oferecer propostas metodológicas para o ensino à distância, de modo a tornar
compreensivo e prazeroso o aprendizado aos alunos surdos.
Com

o

investimento

de

políticas

públicas

voltadas

ao

processo

de

democratização escolar, a escola de hoje e o professor contemporâneo estão lidando com
um novo contexto: o processo educacional orientado para a diversidade cultural e
inclusão escolar. Nesse contexto, a relevância do presente estudo reside na discussão e
oferta de possibilidades para o enfrentamento do contexto histórico contemporâneo, no
que se refere à promoção de aprendizagem significativa aos alunos surdos.
Partimos do pressuposto que, se a iniciação ao ensino já apresenta algumas
dificuldades quando trabalhamos com alunos ouvintes, estamos certos que com esse novo
público os problemas serão, senão maiores, pelo menos bem diferentes daqueles que
estamos acostumados a enfrentar.
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Iremos abordar nas seções a seguir, algumas implicações sobre as questões
históricas da educação dos surdos no mundo e principalmente no Brasil, a cultura surda e
também o processo de ensino aprendizagem caracterizando a importância do ensino para
os alunos surdos, destacando as filosofias educacionais, as metodologias de ensino
adotadas e suas implicações para a aprendizagem dos sujeitos surdos.

2.

A EDUCAÇÃO DE SURDOS NO BRASIL
Em relação ao Brasil, temos informações de que em 1855 chegou aqui o professor surdo
francês Hernest Huet, que tinha como principal propósito a fundação de uma escola de
surdos, sendo levado por sentimentos de solidariedade humana, cogitou, por sua vez, a
fundação de uma casa de ensino e abrigo para seus companheiros surdos-mudos. Afirma
Perlin (2002).
Segundo Perlin (2002) naquele tempo, no Brasil, não havia uma idéia pública
acerca da educação dos surdos e, inclusive, as famílias relutavam em educá-los,
dificultando a Huet concretizar seu propósito. Por ter trazido uma carta de recomendação
do Ministro de Instrução Pública da França, no entanto, ele foi apresentado ao Reitor do
Imperial Colégio Pedro II, que lhe abriu as portas para criar a primeira escola de surdos
no país, porém também não podemos nos esquecer de que para desenvolver o seu
trabalho, o professor Huet contava com o auxílio da nobreza ligada ao governo.
Em janeiro de 1856, Huet apresentou o programa para a educação dos surdos e,
dois anos mais tarde, apresentou os seus sete alunos ao imperador, realizando o exame
público dos mesmos, de acordo com os moldes daquela época, entusiasmando o público
que assistiu, frente aos resultados que eles alcançaram.
Parece evidente que a forma de ensinar surdos utilizada por Huet era a “didática
especial de surdos-mudos”, como era chamada naquela ocasião essa modalidade de
ensino.
Tratava-se do mesmo processo utilizado por L’Epée no Instituto de Surdos de
Paris. Huet também se interessou pela formação de professores surdos, porém o pouco
tempo de permanência no Brasil não foi suficiente para que essa profissão pudesse se
desenvolver.
A história do Instituto Nacional de Surdos (INES), no Rio de Janeiro, está ligada
diretamente à trajetória da história do surdo no Brasil. O INES foi fundado em 26 de
setembro de 1857 pelo professor Eduard Huet, com o apoio de Imperador D. Pedro II. A
proposta educacional de surdos usada pelo professor Huet permaneceu por pouco tempo.
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Em 1871, houve tentativas para introduzir o método oral sem grandes resultados
e, em 1873, iniciou-se o ensino profissionalizante naquela instituição.
Apesar do congresso de Milão, em 1880, ter decretado o ensino oral puro, o
método L’Epée continuou no Brasil até 1901. Nos anos seguintes, o Instituto caminhou
para a concepção oralista na educação de surdos e, em 1930 instaurou-se definitivamente
a visão clínica, quando o Instituto passou a fazer parte do Ministério da Educação e
Saúde.
Mesmo com essa concepção oralista, muitos alunos surdos narram que, em 1970,
os

professores

desse

Instituto

continuavam

apoiando

o

desenvolvimento

das

comunidades surdas e da educação de surdos, principalmente em relação aos alunos de
outros Estados. Muitos desses alunos cobravam liberdade para usar Libras dentro e fora
do INES.
Por influência de um professor ouvinte, Dr. Brasil Silvado Júnior, que entrou em
contato com Associações de surdos dos países da Europa, foram se formando às primeiras
associações de surdos no Brasil. Inicialmente estas associações eram controladas pelos
ouvintes e as idéias do oralismo eram as que predominavam. Algumas dessas associações
ainda mantêm suas atividades até os dias de hoje, mas a grande diferença dos
movimentos iniciados pelos surdos no Brasil está nas Associações de surdos fundadas por
lideranças surdas, que inauguraram um novo capítulo nas relações políticas entre surdos
e ouvintes.
Em 1950, na cidade de São Paulo, alguns surdos que tinham liderança e exalunos do INES, costumavam encontrar-se para um bate-papo na praça Matriz ou em
alguma rua ponto, independentemente de sua classe social. Essa prática teve sua origem
com os alunos do INES, que se reuniam para conversar quando saíam das aulas. Tal
comportamento se justificava principalmente pela possibilidade de trocarem informações
na sua própria língua. Realizado no período de 6 a 11 de setembro de 1880, reuniu 182
pessoas, na sua ampla maioria ouvintes, provenientes de vários países (Bélgica, França,
Alemanha, Inglaterra, Itália, Suécia, Rússia, Estados Unidos e Canadá) com a finalidade
de discutir temas relacionados à educação de surdos. Sem o controle dos ouvintes e,
também, pelo prazer de estarem juntos. Naquele período também existiam as atividades
de esportes, porém elas eram realizadas em conjunto com os ouvintes devido à
dificuldade que tinham de encontrar espaços para praticarem esportes entre si. Esses
grupos apesar de se reunirem permanentemente para um bom “bate-papo”, não tinham a
idéia da existência das associações de surdos.
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Segundo Antônio Campos (2001 apud PERLIN, 2002), o início da Associação de
Surdos de São Paulo deu-se devido a uma viagem de passeio a Buenos Aires realizada por
um surdo que participava de um desses grupos de encontro de Campinas, São Paulo.
Nessa viagem, ele conheceu surdos da Argentina que participavam de uma Associação
que funcionava em Buenos Aires.
Convidado a conhecê-la, constatou que os surdos tinham um espaço próprio para
a Associação. Relatou a sua experiência para os grupos de surdos que se encontravam nas
ruas.
Os surdos de São Paulo, ao mesmo tempo em que ficavam admirados com a
notícia, também tomaram a iniciativa de fazer contato com a diretoria dessa Associação,
trazendo para o Brasil a sua forma de ver a organização dos surdos. Assim, os surdos de
São Paulo construíram a primeira Associação realmente de surdos no Brasil.
Ao ser fundada, em 19 de março de 1954, a Associação de Surdos de São Paulo
passou a ter como meta criar novas Associações, nos mesmos moldes, em outros Estados
do país. Dessa forma, em janeiro de 1955, foi fundada a Associação de Surdos do Rio de
Janeiro e, em 30 de abril de 1956, foi fundada outra associação de Surdos, em Minas
Gerais.
O relatório da FENEIS (2002) cita que
[...] segundo o surdo Delatore, as Associações de Surdos, além de funcionarem como
ponto para encontro esportivo dos surdos, funcionavam também como divulgadoras da
língua de sinais e como identificadoras da capacidade do surdo como cidadão.

2.1. Língua de Sinais
Na década de 60 começaram estudos profundos sobre a Língua de Sinais (STOKOE, 1960),
tanto em nível de sua instrumentação interna como de sua gramática, provando que ela
tinha valor lingüístico semelhante às línguas orais que cumpria as mesmas funções, com
possibilidades de expressão em qualquer nível de abstração.
Realizaram estudos comparados entre filhos Surdos de pais Surdos (FSPS) e
filhos Surdos de pais ouvintes (FSPO), concluindo: FSPS: tinham um desenvolvimento
escolar melhor que seus colegas FSPO, sem detrimento do desenvolvimento da fala e da
leitura orofacial. Como resultado destas pesquisas conclui-se que os Sinais não
prejudicavam o desenvolvimento das crianças Surdas, mas, ao contrário, ajudava-as no
seu desenvolvimento escolar sem prejuízo para a as habilidades orais.
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Na Comunicação Total normalmente os sinais são usados na ordem da Língua
oral sem respeitar as características próprias da Língua de Sinais – S.V.O/S.O.V. É
praticamente uma comunicação Bimodal.
Quando é pedido à criança Surda que se comporte lingüisticamente de forma
semelhante ao outro, sem considerar a sua forma particular de comunicação, dominada
pelo outro, ela é supostamente distinta pelo outro, mas deve se comportar e construir a
sua identidade pelo modelo do outro que não aceita a sua forma particular de
comunicação,

e

ela

não

têm

como

formar

uma

auto-identificação

positiva,

intersubjetivamente reconhecida.
Durante quase 100 anos existiu então o chamado “império oralista”, e foi em
1971, no congresso mundial de surdos em Paris, que a Língua de Sinais passou a ser
novamente valorizada nos EUA sobre “comunicação total”.
No ano de 1975, por ocasião do Congresso seguinte, realizado em Washington, já
era evidente a conscientização de que um século de oralismo dominante não serviu como
solução para a educação de Surdos.
A constatação de que os Surdos eram sub-educados com o enfoque oralista puro
e de que a aquisição da língua oral deixava muito a desejar, além da realidade
inquestionável de que a comunicação gestual nunca deixou de existir entre os surdos, fez
com que uma nova época se iniciasse dentro do processo educativo dos Surdos.
Os trabalhos de Danielle Bouvet, em Paris, publicados em 1981, e pesquisas
realizadas na Suécia e Dinamarca, na mesma época, introduzem o enfoque bilíngüe na
educação do indivíduo Surdo.

2.2. Cultura surda
No caso dos surdos, há uma identificação com a deficiência e há dificuldade em admitirse a existência de uma cultura surda. Essa cultura é multifacetada, mas apresenta
características que são específicas, ela é visual, ela traduz-se de forma visual. As formas
de organizar o pensamento e a linguagem transcendem as forma ouvintes. Elas são de
outra ordem, uma ordem com base visual e por isso têm características que podem ser
ininteligíveis aos ouvintes. Ela se manifesta mediante a coletividade que se constitui a
partir dos próprios surdos. A escola a muito tem representado o lugar em que os surdos
não possuem os seus espaços, pois baniu a língua de sinais e jamais permitiu a
consolidação dos grupos surdos e de suas produções culturais. Assim, a coletividade
surda garantiu-se através de movimentos de resistência com a fundação de organizações
administradas por surdos. Em muitas dessas organizações, ouvintes não são permitidos
no corpo administrativo. O que acontece aqui é o clamor pela coletividade surda com a
constituição de suas regras e de seus princípios e um confronto de poderes. Nesse
espaço com fronteiras delimitadas por surdos é que se constitui a cultura surda. Em
alguns casos, até admite-se a existência dessa cultura, mas enquanto cultura subalterna
ou minoritária, jamais como cultura diferente (QUADROS, 2002).
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Skliar (1998) trata especificamente da cultura dos surdos, entendida como a
cultura de uma minoria lingüística, bem representada por sua língua de sinais. Segundo
ele, a manutenção da língua de sinais não significa um isolamento, mas um direito
humano de pertencer a grupos com características distintas.
De acordo com Machado (2002) muitos ouvintes, principalmente os oralistas,
defendem a idéia da não existência de uma cultura surda, utilizando como argumento a
concepção de cultura universal. Todavia, autores como Skliar, Behares, Quadros,
Fernandes Sánchez, Wrigley, Perlin e outros se contrapõem a essa postura.
Skliar (1998) assevera:
Não me parece possível compreender ou aceitar o conceito de cultura surda senão
através de uma leitura multicultural, ou seja, a partir de um olhar de cada cultura em
sua própria lógica, em sua própria historicidade, em seus próprios processos de
produções.

Historicamente o surdo tem sofrido uma imposição lingüística dos ouvintes. Na
maioria das vezes não tem escolha quanto a qual grupo pertencer. Essa compreensão não
implica dizer que os surdos devam ignorar os ouvintes, mas sim que eles podem e devem
ter acesso às duas realidades lingüísticas. Entretanto, eles devem possuir uma identidade
em um dos grupos. Nas propostas de inclusão se observa a submissão/opressão dos
surdos ao processo educacional ouvinte nas propostas integracionistas. Inicia-se no
condicionamento de todo o processo educacional ao ensino do português até a
descaracterização completa do ser surdo.
A pessoa surda enquanto em contato com a cultura surda, descobre a identidade
surda fora da escola (quando isso acontece). Assim, os alunos surdos são constantemente
expostos ao fracasso tendo como causa a sua própria condição (não ouvir) e não as
condições reproduzidas pelo sistema. A conseqüência dessa tentativa de homogeneização
é o fracasso, não só acadêmico, mas na formação de pessoas com problemas sérios de
ordem pessoal, social, cultural e política. Até a sanidade mental desses alunos é colocada
em risco, uma vez que a formação da identidade é constituída com base em modelos
completamente equivocados.
“Identidade” aqui é entendida como o conjunto de características que distinguem
os diferentes grupos sociais e culturais entre si.
Na seção a seguir estaremos abordando as etapas de desenvolvimento do ensino
aprendizagem, metodologias e estratégias de ensino.
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3.

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO, EM PARTICULAR, A DISTÂNCIA
Em relação ao ensino, devemos salientar sua a grande importância. É comum
percebermos a dificuldade de alunos surdos quando se destina temáticas fora do contexto
do senso comum. O ensino a distância unificado aos recursos didáticos e metodologias
inovadoras caracterizam um processo de ensino aprendizagem de qualidade e concreto.
A importância do ensino nas primeiras séries do Ensino Fundamental visa (ou deve
visar) o início do desenvolvimento da análise critica dos problemas da vida do aluno.
(A confrontação com problemas científicos, que os alunos sintam-se capazes de
solucionar), faz com que eles utilizem maneiras de pensar mais rigorosas e também que
comecem a aplicar no seu dia-a-dia o mesmo rigor e criticidade na resolução de
diferentes problemas.
Uma das importâncias atribuídas ao ensino é de ser um agente promotor de
compreensão do aluno em relação ao universo em que vive, conscientizando-o que o
homem faz parte da natureza, e assim sendo, existe uma relação do homem com o
mundo, ao mesmo tempo em que a Ciência é uma dessas obras.
Há mais de vinte anos, cientistas vêm estudando diferentes aspectos do ensino
aprendizagem. Os resultados dessas pesquisas já foram de certa maneira consideradas
nos estudos que levaram em 1998 o MEC a lançar os Parâmetros Curriculares Nacionais
da Educação, um conjunto de livros que tem por finalidade orientar os professores
quanto ao conteúdo e objetivos a serem cumpridos em sua respectiva matéria.
(ALMEIDA, 2000).

O ensino deve ser encarado como uma produção humana que envolve questões
éticas e de interesses, tendo assim uma relação com o mundo do trabalho e com a
valorização do conhecimento trazido pelos alunos interagindo assim de forma
interdisciplinar.
O ensino nas escolas primárias podem se encontrar dificuldades

, mas com o

uso de tecnologias e computadores o ensino passa a ser realmente divertido. As crianças
sempre ficam intrigadas com problemas simples, sejam inventados ou reais, do mundo
que as rodeia. Se o ensino de ciências puder ser centrado nesses problemas, explorando as
formas de captar o interesse das crianças não existe nenhum assunto que não possa ser
mais atraente e excitante para elas.
No caso específico de nosso estudo consideramos com mais apreço o que
preconiza as Adaptações Curriculares: Estratégias para a Educação de Alunos com
Necessidades Educacionais Especiais dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que tem
como objetivos a destacar:
[...] fazer se perceber integrante, dependente e agente transformador do ambiente,
identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a
melhoria do meio ambiente; utilizar as diferentes linguagens – verbal, musical, gráfica,
plástica e corporal como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias,
interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados,
atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação; saber utilizar diferentes
fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos;
questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando
para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica,
selecionando procedimentos e verificando sua adequação. (PCN, 1998, p. s/n)
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O currículo exprime e busca concretizar a intenção do sistema educacional e o
plano cultural defendido nas instituições escolares, portanto,
[...] “a concepção de currículo inclui”, desde os aspectos básicos que envolvem os
fundamentos filosóficos e sociopolíticos da educação até os marcos teóricos e
referenciais técnicos e tecnológicos que a concretizam na sala de aula (...) a escola para
todos requer uma dinamicidade curricular que permita ajustar o fazer pedagógico às
necessidades dos alunos. (PCN, 1998, p.31).
Sendo assim, “algumas características curriculares” facilitam o atendimento às
necessidades especiais dos alunos como, por exemplo; que os alunos atinjam o mesmo
grau de abstração ou de conhecimento, num tempo determinado; desenvolvidas pelos
demais colegas, embora não o façam com a mesma intensidade, em necessariamente de
igual modo ou com a mesma ação e grau de abstração [...] (PCN, 1998 p.33-).

As respostas a essas necessidades devem estar previstas e respaldadas no projeto
pedagógico da escola ou da instituição de ensino superior, não por meio de um currículo
novo, mas, das adaptações progressiva do regular, buscando garantir que os alunos com
necessidades especiais participem de uma programação tão normal quanto possível, mas
considere as especificidades que as suas necessidades possam requerer. Para alunos com
deficiência auditiva:
[...] os textos escritos devem ser complementados com elementos que favoreçam a sua
compreensão: linguagem gestual, língua de sinais e outros sistemas alternativos de
comunicação adaptado às possibilidades do aluno: leitura orofacial, linguagem gestual e
de sinais; material visual e outros de apoio, para favorecer a apreensão das informações
expostas verbalmente. (PCN, 1998, p. 46-7)

Portanto, o processo de elaboração didática deve considerar as propostas
apresentadas nos PCN de modo a promover uma aprendizagem significativa a todo e
qualquer aluno.

3.1. Desenvolvimento do ensino aprendizagem
A fim de compreendermos o processo de ensino a distância para alunos surdos e
propormos procedimentos metodológicos para este ensino, realizamos uma pesquisa
bibliográfica, com aportes teóricos sobre a temática.
A base de dados utilizada contempla autores educacionais e estudos específicos
sobre a temática, partindo das orientações estabelecidas pela legislação educacional
brasileira.
Portanto, está pesquisa é um estudo didático, com vista a propor elaboração de
alternativas que possam ser utilizadas, no ensino a distância. A pesquisa é caracterizada
descritiva – qualitativa, baseada na premissa de que os problemas podem ser resolvidos e
as práticas melhoradas por meio de observação, compreensão e descrição objetivas.
Aplicando conceitos do ensino a distância, por meio de:
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[...] textos escritos que devem ser complementados com elementos que favoreçam a sua
compreensão: linguagem gestual, língua de sinais e outros sistemas de comunicação
adaptado a essas possibilidades do aluno: leitura orofacial, linguagem gestual e de
sinais, materiais visuais, softwares e outros de apoio, para favorecer a apreensão das
informações expostas verbalmente. (PCN, 1988, p.46-7).

É certo que no ensino as distâncias, trabalham com vários conceitos abstratos e
isso não será obstáculo, pois estudos profundos sobre a Língua de Sinais (STOKOE, 1960),
nos apresentam valores lingüísticos semelhantes as línguas orais e que cumpre as mesmas
funções, com possibilidades de expressão de qualquer nível de abstração.
Métodos de abordagem: o presente estudo foi desenvolvido para mostrar o
ensino aprendizagem na educação a distância, integrado a relação do professor, aluno e
internet,

verificando

se

utilização

dos

computadores

nas

escolas

favorece

o

desenvolvimento cognitivo dos alunos, detalhando de maneira clara e objetiva os pontos
positivos do uso do computador no processo de ensino aprendizagem via ensino a
distância.
Segundo Cervo e Bervian (2002), método um conjunto ordenado de
procedimentos que se mostraram eficiente, ao longo da historia, na busca do
conhecimento. O método científico é, pois, um instrumento de trabalho. O resultado
depende de seu usuário.
Classifica-se esta pesquisa como bibliografia que segundo Marconi e Lakatos
(2003, p.158), esse tipo de pesquisa é um “apanhado geral sobre os principais trabalhos já
realizados, revestidos de importância por serem capazes de fornecer dados atuais e
relevantes relacionados com o tema”.
As Tecnologias de Informação e Comunicação e o ensino - aprendizagem (TIC)
invadiram as escolas num curto espaço de tempo e prometem ficar devido à importância
que lhes é atribuída. Hawkridge (1990) faz uma resenha dessas razões e aponta como
fundamentais quatro princípios:
a) Razões sociais - as crianças devem ser preparadas para agir numa
sociedade cada vez mais movida pelas tecnologias.
b) Razões vocacionais - as crianças devem ser preparadas profissionalmente
(dominarem as tecnologias) para vencerem nessa mesma sociedade
tecnológica.
c) Razões pedagógicas - possibilidade de melhoria dos processos de ensino –
aprendizagem.
d) Razões catalisadoras - a utilização do computador pode acelerar outras
inovações educativas, com mais ênfase nos processos de ensino aprendizagem que valorizam a cooperação mais que a competição, a
resolução de problemas e reflexão e não tanto a memorização (FERREIRA,
2000).
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Alguns alunos surdos já fizeram experiências utilizando computadores com
softwares específicos para aprendizagem aos conhecimentos de informática e
Libras/Português no Brasil diversos softwares limitados a ensinar palavras em Libras
para as crianças, têm ajudado desenvolver as capacidades cognitivas. Esses softwares têm
proporcionado grande variedade de sinais, facilitando a aprendizagem (LUDYE; ANDRE,
2001). O ensino e aprendizagem,
O desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nos últimos
anos, veio trazer aos modelos tradicionais da aprendizagem ou, melhor dizendo, do
ensino e aprendizagem um conjunto significativo de alterações, quer quanto aos
suportes materiais, quer quanto às metodologias, quer ainda quanto aos modelos
conceptuais da aprendizagem que já estão a produzir os seus efeitos e que vão ter nos
anos mais próximos, principalmente no século XXI, repercussões de grande impacto na
prática pedagógica. Por outro lado, o desenvolvimento da abordagem social de crianças
com problemas provenientes de deficiências vai fazer aumentar, obrigatoriamente, o
número de alunos nessas condições, a integrar o sistema regular de ensino (ALMEIDA,
1994).

Esta última questão - dos saberes ligados às TIC - não é de modo nenhum
apanágio deste tipo de alunos. Qualquer um que esteja sujeito à aprendizagem em
qualquer modelo de aprendizagem, ao sentar-se a um terminal e estudar em função dos
seus interesses, sem fragmentação dos saberes, ampliando o papel da aprendizagem pela
descoberta em detrimento das aprendizagens mecânicas, está a criar um novo modelo de
relação educativa que alterará o sentido do espaço-aula e dos atores do processo
educativo. Este fenómeno, aliás, já se encontra no terreno, de modo até pouco subtil e tem
vindo a criar um debate cada vez maior acerca das suas consequências.
Nestes termos, não repugna aceitar, que o recurso aos meios informáticos para
apoiar a aprendizagem das pessoas com deficiências, é bom, é útil, é mesmo uma
ferramenta imprescindível que a pessoa habilituar-se-á a considerar como a solução para
uma grande parte dos problemas que se colocam nesta área, tão complexa, do
desenvolvimento humano e social.
Compreende-se então como se torna fundamental a utilização dos meios
informáticos, se aceitarmos este último elemento como uma componente significativa das
aprendizagens necessárias a este tipo de sujeito. Parece ser um dado adquirido que a
utilização dos computadores nesta área, ou melhor dizendo, soluções de equipamento e
aplicações, vieram trazer um conjunto de ferramentas poderosas que permitem
abordagens de problemas nunca antes tentados e que se têm revelado profundamente
eficazes.
O que se pode dizer da importância de um estudo deste tipo, tem haver com a
análise que cada educador tem, necessariamente de fazer para conseguir adaptar as
melhores soluções a cada situação real. Se isto é verdade para qualquer tipo de
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aprendizagem e para qualquer tipo de sujeito, por maioria de razão, se aplica aos
deficientes, dados os desvios que normalmente possuem, em termos de comportamento
(ALMEIDA, 1994).
Alguns itens importantes no ensino aprendizagem no ensino a distância:
a) Software para Educação de Surdos.
b) Categoria: dicionário, tradutor, editor, comunicação.
c) Apresentação dos sinais: por meio do alfabeto manual ou na língua de
sinais.
d) Forma de apresentação dos sinais: ilustrações, vídeo, texto explicativo de
como o sinal é realizado ou escrita de sinais.
e) Animação.
f) Representação dos movimentos.
g) Expressão facial: se faz uso da expressão facial.
h) Software para Educação de Surdos.
i)

Tradução de palavras ou textos.

j)

Consulta aos sinais: por palavras, categorias, ordem alfabética, ou pela
estrutura dos sinais.

k) Possibilidade de imprimir as informações: se é possível imprimir as
informações que estão na tela do software ou algum arquivo construído
pelo software em questão.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final desta pesquisa, construímos um novo olhar sobre a surdez e os surdos, e esse
entendimento implica no reconhecimento da surdez como “diferença” e não como
deficiência. Ou seja, o reconhecimento do direito que tem uma comunidade lingüística
minoritária – comunidade dos surdos – de utilizar e de ser educada na sua língua natural,
a língua de sinais.
É fato que o grupo de alunos surdos refletem uma realidade nacional: a maioria
não domina a língua portuguesa como meio de comunicação e, portanto, também não
como instrumento de seu pensamento. Sabe-se que, além disso, que há uma considerável
parcela de surdos brasileiros que não tiveram acesso à língua de sinais brasileira, que por
seu isolamento, quer, principalmente, por opção da escola, da família e/ou de especialista
da área. Privar o surdo da aquisição de uma língua, no entanto é privá-lo de seu natural
desenvolvimento, e parece que mais de um século de educação de surdos no Brasil não foi
suficiente para garantir a essa comunidade o acesso a uma língua de modo eficaz.
A aquisição da língua de sinais, além de ser um direito do surdo, é o instrumento
de que necessita para o seu desempenho lingüístico e cognitivo, sem risco em seu
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desenvolvimento, como também a porta aberta para a aprendizagem da segunda língua, a
língua portuguesa.
O que nos compete é, tendo acesso a estes conhecimentos teóricos, aplicá-los em
prática, visando uma nova forma de encarar a surdez, onde as vozes dos alunos surdos,
até então emudecidas, possam emergir na construção de um novo tempo, em que as
singularidades sejam valorizadas e cada ser humano respeitado.
Está pesquisa apresenta apenas o inicio de um longo caminho que busca a
ampliação das discussões a respeito da aprendizagem do aluno surdo. Apontando a
necessidade de maior investigação sobre atividades que envolvem a aquisição de
conceitos científicos para alunos surdos, bem como de uma alternativa educacional que
favoreça o desenvolvimento integral destes alunos.
Considera-se preocupante e considerável o fator fundamental no processo de
letramento dos surdos, nós não podemos deixar de considerar o ensino a distância,exige
das pessoas, independente de suas necessidades uma compreensão da língua majoritária,
a língua portuguesa.
E a compreensão e analises da Língua portuguesa e da Língua de Sinais não se
faz de imediato, o que já se comprovou com pesquisas junto a sujeitos ouvintes.
Para alunos surdos, essa alfabetização exige mais tempo e empenho. Desta forma
é conveniente começarmos o trabalho sem esmorecimento, procurando as nossas formas
de melhor auxiliar esses alunos a construírem seus conhecimentos através do método de
ensino a distancia, pelo intermédio do ambiente virtual apropriado e especifico juntos aos
suportes adequados para o ensino aprendizagem dos alunos surdos.
É muito importante entender a necessidade de uma educação que valorize as
diferenças e que adote recursos criativos para a aprendizagem de todos. O conhecimento
não dever ser privilegio de alguns. Todos têm direito do receber informações e de se
comunicar com eficiência.
A tecnologia Digital pode tanto ajudar o surdo a compreender melhor a
informação, como pode servir como meio para espalhar as informações sobre este assusto,
sensibilizando a sociedade para o desafio de aprender a língua de sinais, tendo em vista
que vista que isto ajudara na convivência entre as pessoas.
Deseja-se que a aprendizagem da língua de sinais e das tecnologias, como o uso
do computador seja valorizado, pois é a coisa mais importante do aprendizado do surdo.
Posso dizer que antes não entendia nada, pois faltava metodologia [...] O conhecimento e
educação para os surdos são capazes de nos trazer novas idéias e influenciar em nossa
Anuário da Produção Acadêmica Docente • Vol. 4, Nº. 8, Ano 2010 • p. 59-75

74

Ensino a distância para alunos surdos, possibilidades e desafios

eficiência e no interesse por metodologias no aprendizado da utilizado do computador. É
uma alegria e um desafio no desenvolvimento e no aprendizado da segunda Língua: o
português. Mas sem esquecer a comunicação é melhor e mais eficiente quando feita
através da Língua Brasileira de Sinais.
Teve como objetivo o desenvolvimento de ambientes educacionais baseados no
uso do computador para ensino a distância, onde constataria que metodologia pedagógica
seriam propostas para a utilização do computador na educação fundamental de surdos e
que medida os modelos existentes se refletiam nas praticas pedagógicas.
Pesquisas futuras poderiam estar aprofundando-se mais em relação a informática
na educação, principalmente assistindo algumas aulas e verificando se realmente na
pratica e no dia-a-dia, as aulas de informática estão sendo aplicadas nas escolas de forma
evolutiva.
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