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Capítulo II 

Qualquer investigação está sustentada em outros trabalhos realizados por diversos e diferentes 

autores. Assim, ao longo deste capítulo vão ser apresentados os estudos realizados que fundamentam 

algumas das tomadas de decisão e a discussão dos próprios resultados. 

  

2.1. Abordagens Educativas 

Apesar de nascermos todos diferentes, existem alguns que são considerados mais diferentes que 

outros. Estes últimos têm, ao longo dos tempos, sido alvo central de atenção da maioria que se 

percepciona como não fazendo parte dos diferentes, pelas mais variadas vias e modalidades. Do ponto 

de vista, sociológico, psicológico, antropológico e principalmente educativo, os diferentes têm, nos últimos 

anos, preocupado os iguais como parte integrante que são da sociedade com a intenção de potenciar as 

suas competências buscando o contributo que podem oferecer. Não se deve descurar que nem sempre 

assim foi! O percurso é longo e conta com uma história que tem a mesma idade da Humanidade. 

A inclusão que aparece badalada nos discursos de cada um e nos diferentes documentos que vão 

surgindo, editados pelos mais sábios que estão no terreno e pelos mais teóricos que proclamam a escola 

para todos, tem um antepassado que se chama exclusão. Não se crê que, na actualidade, a prática ainda 

sustente os princípios que fizeram de minorias étnicas, sociais e culturais os excluídos da sociedade. No 

entanto, o membro mais novo da família das abordagens educativas ainda está muito sobre a alçada dos 

seus ascendentes. Não podemos falar de abordagem inclusiva em pleno pois, a sua ascendência ainda 

está muito presente e encerra os princípios que deram nome à segregação e principalmente, à 

integração.  

Muitos pais expressaram o seu descontentamento relativamente aos procedimentos escolares que 

conduziam à exclusão ou à segregação. A constante mudança na sociedade e as tendências que 

apontavam para a normalização do ensino levou aos conceitos de integração e de seguida, mais 

recentemente, ao de inclusão.      
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Integração e inclusão são, ao nível educacional, muitas vezes confundidas e, pior que isso, tomadas 

como indistintas uma da outra. A abordagem educativa sustentada na inclusão é muito distinta da 

integração, até porque esta última contempla várias modalidades.  

 

2.1.1. Da Exclusão à Segregação: o Caminho Percorrido 

As mudanças culturais, sociais, económicas, jurídicas e científicas pelas quais a nossa sociedade 

tem passado têm vindo a ser repercutidas na educação, nomeadamente, no processo de ensino-

aprendizagem de um conjunto de crianças assumidas como possuidoras de necessidades educativas 

especiais (NEE). A acuidade dispensada à educação dessas crianças decorre de um caminho tumultuoso 

e muitas vezes, penoso e desastroso para os próprios.   

O processo de exclusão remonta a um período da história da humanidade anterior ao período da 

escolarização, tendo início no nascimento ou exactamente no momento em que aparece algum tipo de 

deficiência física ou mental, hereditária ou adquirida (Maciel, 2000). Nas políticas extremas da sociedade 

da Antiga Grécia são encontradas situações de exclusão  que culminavam em perseguições, julgamentos 

e execuções que levavam até à morte. Durante toda a Idade Média, muitos seres humanos, física e 

mentalmente diferentes, eram associados à imagem do diabo e a actos de feitiçaria e bruxaria, 

repudiados e entendidos como maldição para os demais.  

A alteração da ideia de repúdio para a ideia de protecção aparece associada às religiões 

monoteistas. Com a difusão do Cristianismo e dos valores sociais e morais que lhe são inerentes foi 

adoptada para estas crianças, uma atitude de protecção e compaixão. Foram criados hospícios para 

serviços básicos de assistência na alimentação e no vestuário (Mendes, 2006). O movimento reformista 

da Igreja, liderado por Lutero (séc. XV – XVI), vem considerar os que até então eram protegidos como 

“pessoas sem Deus”: 

No séc. XV os «loucos» eram escorraçados, pois eram postos fora dos muros das cidades. Eram 

frequentemente confiados a barqueiros, com o fim de os afastarem das cidades. Chega mesmo a 

existir a “Nau dos Loucos”, estranho barco que deslizava ao longo dos rios da Renânia e dos canais 

Flamengos. Muitas vezes eram encarcerados em lugares de detenção: Hôtel-Dieu de Paris; Châtelet 
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de Melun, Torre dos loucos de Caen (Normandia); as Narrturmer na Alemanha; o Junghfer em 

Hamburgo”, e possivelmente, também, na chamada Casa da Força do Castelo de S. Jorge em 

Lisboa. (Foucault, 2002) 

Muitos séculos da história da humanidade foram marcados pela exclusão e muitos foram os seres 

humanos que com ela sofreram. Como refere Correia (2003), a sociedade não tirou partido dessa 

passagem pois, não criou condições para que “o sofrimento e o dizer do sofrimento adquirissem uma 

maior visibilidade social” (p. 39). As reestruturações vindouras apenas demonstram a necessidade que 

muitas vezes a sociedade tem de encontrar soluções, rápidas e urgentes, para os males que a 

atormentam, no meio do caos e das dificuldades que muitas vezes a assolam.    

O renascimento veio incentivar o interesse pelos estudos do Homem e durante esses séculos (XV- 

XVI) surgiram algumas iniciativas que para a época se consideram como tendo algo de positivo. No final 

do século XVIII início do século XIX, surgiu a designada “era das instituições” (Jiménez, 1997) com a 

criação de escolas fora das povoações, com o argumento que o campo lhes proporcionava uma vida 

mais alegre e saudável. Estas condições que promoviam a sobreprotecção e o encarceramento, valiam 

pela tomada de consciência da época de que era necessário atender a um conjunto de pessoas mas, não 

se projectavam muito para além da assistência, uma vez que, não desenvolviam um processo educativo 

e de evolução pessoal.    

A criação de escolas especiais deu origem à era da segregação. O desenvolvimento das políticas 

segregadoras fez proliferar as classes especiais e a rotulação das crianças “segundo diversas etiquetas”: 

cegos, s/Surdos, deficientes mentais, paralisias cerebrais, dificuldades de aprendizagem, entre outras, 

(Jiménez, 1997) levando ao aparecimento de escolas especiais centradas nas várias etiologias. A 

conotação do termo deficiente é muito depreciativa. Segundo a Organização Mundial da Saúde a 

deficiência é um conceito que se define pela perda ou alteração de uma estrutura ou de uma função 

psicológica, fisiológica ou anatómica, de carácter temporário ou permanente e criaram-se cinco grandes 

grupos de deficiência: psíquicas, sensoriais, físicas, mistas (plurideficiência) e nenhuma em especial. 

Os membros acolhidos nas escolas especiais tinham que ser, se possível, recuperados para se 

poderem adaptar à sociedade. Segundo esse ponto de vista, e dada a especificidade era necessária a 

intervenção de profissionais especializados, que conheciam técnicas e métodos específicos e talhados às 
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necessidades e características do núcleo a quem prestavam apoio (Armstrong, Armstrong e Barton, 

2000). A esta organização está associado o aparecimento de parte dos técnicos que ainda formam 

actualmente as equipas multidisciplinares.  

A institucionalização tinha subjacentes ideias negativas muito arreigadas e procurava através da 

segregação, do afastamento, eliminar alguns atributos reais ou imaginários, dando origem a um processo 

de socialização até aí impossível de obter. Por isso, no início do século XX, é questionado o papel que as 

instituições desempenhavam, ocorrem grandes transformações sociais e de mentalidade no que 

concerne às disposições de igualdade de oportunidades educativas para as crianças. O motivo das 

dificuldades das crianças era intrínseco às mesmas, sendo vigente um modelo baseado nos 

pressupostos médicos. No entanto, era atribuída à escola parte da culpa, uma vez que nem sempre se 

adaptava às condições que as crianças necessitavam (Correia, 1999). 

As críticas às escolas especiais da época começaram a surgir ainda que, na actualidade, alguns 

autores ainda lhes revejam alguns aspectos positivos centrados no constante tratamento médico que 

algumas crianças necessitam (Jenkinson, 1997; Jiménez, 1997). É necessário referir que a criação de 

escolas especiais, excluía as crianças dos programas de educação públicos, impedindo que 

desfrutassem de interacções benéficas para o seu desenvolvimento, dando por isso, origem a auto-

conceitos negativos, fruto da separação e do não contacto com outros pares(Correia, 1999), obrigando a 

que crescessem em ambientes interpessoais sem ajuda e que afastavam, em grande parte, a sua família 

da tarefa educativa.  

As situações vigentes deram ênfase a algumas questões de equidade social e igualdade de direitos 

civis e humanos, principalmente nos países Ocidentais, por ocasião da publicação de diversos 

documentos, dos quais se salienta a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).  

Em plena década de 60, marcada por crises sociais e políticas, decorreram manifestações de 

desagrado para com as escolas especiais que proporcionavam às crianças ambientes demasiado 

restritivos e fechados. A evolução dos conhecimentos científicos e a influência dos pensadores da 

época levou a que as escolas especiais fossem consideradas como instauradoras de sentimentos de 

discriminação, posições antidemocráticas e ilegais e pouco potenciadoras de experiências sociais. Por 

outro lado, eram claras as limitações ao nível da formação de professores, das metodologias 
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inadequadas e da falta de materiais (Armstrong, Belmont e Verillon, 2000; Correia, 1999; Kronberg, 

2003). 

Em meados do século XX,  um movimento organizado de associações de pais da Dinamarca lança 

a ideia da inserção dos seus educandos na escola regular, impulsionando uma mudança nas práticas 

segregadoras, dando ênfase ao aparecimento de práticas integradoras. Os seus argumentos tinham 

como ponto central o eficaz desenvolvimento de competências, a que se torna necessário recorrer ao 

longo da vida,  sendo mais profícuo e eficaz quando ocorrido em meios menos restritivos, isto é, em 

classe regular (Kronberg, 2003).   

 

2.1.2. Da Integração à Inclusão: o Que Falta Fazer 

Buscando a normalização, a luta ganha pela abertura da escola regular aos que dela eram excluídos, 

deu origem ao nascimento de um movimento por toda a Europa com a mesma designação e à corrente 

do “mainstreaming”  nos EUA (Jenkinson, 1997; Jiménez, 1997; Mendes, 2006). Correspondeu a um 

movimento de muita influência nos Estados Unidos e representou um ponto de viragem educacional 

sobre a forma de medida política que correspondia a “manter a criança na corrente principal do leito do 

rio”.  Como refere Mendes (2006), citando Kirk e Gallagher (1979), o “mainstreaming” implicava alguns 

princípios básicos que deveriam ter em consideração os seguintes critérios: 1)preferência pelos serviços 

educacionais com o mínimo possível de restrição; 2) oferta de serviços educacionais especiais e 

regulares coordenados e 3) promoção de situações escolares que favorecessem a convivência com 

grupos sociais de idades equivalentes.    

A reviravolta decorrida consistia fundamentalmente na integração nas escolas regulares dos 

excluídos. Pela primeira vez surgiu o termo “special educational needs” mencionado no “Report of the 

comittee of enquiry into the education of handicapped children and young people”, designado 

habitualmente por Warnock Report (1978), no sentido de que todas as crianças deveriam ser 

consideradas na sua individualidade, atendendo às necessidades especiais que apresentavam e de uma 

forma genérica, no respeito do seu direito à educação. A tradução do termo para Português adquire a 

designação mais vulgar de necessidades educativas especiais e de necessidades educativas específicas, 
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segundo alguns autores. Os alunos passaram conotados segundo critérios pedagógicos 

desencadeadores da acção educativa a desenvolver e não, os critérios exclusivamente médicos 

(Sanches e Teodoro, 2006) até então prescritos. Na sequência desta definição, os problemas de 

aprendizagem das crianças são classificados de ligeiros e temporários, a severos e permanentes 

(Warnock Report, 1978). Os problemas de aprendizagem permanentes exigem adaptações generalizadas 

do currículo que se mantêm durante uma grande parte ou ao longo de todo o percurso escolar do aluno. 

Por outro lado, as temporárias exigem uma modificação parcial do currículo escolar, num determinado 

momento do desenvolvimento do aluno. Independentemente do tipo de problemas de aprendizagem, a 

definição do currículo deve ser sempre feita, tendo em atenção as características individuais dos alunos 

(Correia, 1999).  

O mesmo relatório determina igualmente, pela primeira vez, o que é entendido por integração.  

A integração de pessoas portadoras de deficiência significa uma série de coisas. Significa a ausência 

de segregação. Significa a aceitação social. Significa ser capaz de ser tratado como todos os outros, 

significa ter o direito a trabalhar, a ir ao cinema, a desfrutar de um desporto ao ar livre, a uma vida 

social, a uma vida familiar e a uma vida amorosa. Significa contribuir materialmente para a 

comunidade, pertencer naturalmente a associações, de movimento e actividades, ir de férias para os 

locais habituais e frequentados por outros pares. Significa ser educado até ao nível universitário de 

forma igual à dos seus pares, viajar sem desconforto social num transporte público (…) (Warnock, 

1978, p. 99) 

Para além de esclarecer qual a filosofia subjacente às políticas de integração no Warnock Report são 

possíveis reconhecer as diferentes formas de integração: física, social e funcional. Cada uma delas não 

vale só por si. A validade de cada uma das formas de integração é providenciada pelas associações entre 

as mesmas e deve originar estádios de progresso para os indivíduos (Warnock, 1978). A integração física 

corresponde a uma partilha de espaços escolares comuns, ainda que o ensino regular e o ensino 

especial decorram separadamente. Este tipo de integração é considerada importante para a época 

principalmente porque as crianças que até aqui frequentavam sozinhas as escolas regulares tomam 

consciência dos seus pares com necessidades especiais, isto é, oferece a possibilidade das crianças  

com realidades diferentes se familiarizarem umas com as outras (Warnock, 1978).  
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Alguns autores consideram que a integração física, de alunos com características e necessidades 

muito diferentes não é importante, pois parece que consiste simplesmente numa proposta para 

“normalizar pessoas” (Mendes, 2006). O mais importante é desenvolver em todos os alunos um 

sentimento de pertença e criar, na escola, um ambiente onde todos possam activamente participar e se 

sintam aceites e respeitados (Antia, Stinson, e Gaustad, 2002; Antunes, 2000; Rodrigues, 2003). Olhada 

isoladamente, a integração física ainda faz juízo à necessidade de socialização dos excluídos.      

A integração social reconhece a integração individual de uma criança com necessidades especiais na 

turma de ensino regular, partilhando a mesma sala de aula, o refeitório, o espaço de convívio 

acompanhando os seus pares mesmo em actividades organizadas fora da sala de aula. O Warnock 

Report sugere que a integração funcional ocorra em paralelo com a inserção do aluno na escola regular, 

dando frutos relacionais mais coerentes (Warnock, 1978).  

A integração funcional contempla a utilização dos mesmos recursos por parte de todos os alunos, 

nas escolas regulares, em momentos diferentes ou em simultâneo, assim como a partilha dos mesmos 

espaços e instalações, com objectivos educacionais comuns.  

A integração escolar determinou o transporte de práticas de ensino especial para a escola regular, 

com um sentido educativo, centradas num programa educativo individual, desenhado e desenvolvido 

substancialmente pelo professor de ensino especial, de acordo com as características do aluno (Sanches 

e Teodoro, 2006). 

As novas abordagens educativas que a integração continha ofereceram uma mudança positiva para 

todo o sistema de ensino. Fonseca (1995) refere que a integração beneficiou toda a população escolar 

pois, exigiu suporte e recursos pedagógicos, a contribuição de técnicos especializados, reavaliação na 

formação de professores, estratégias de ensino e outros envolvimentos, no sentido de encontrar soluções 

e desencadear acções nada simplistas.  

Os novos desafios da escola integradora vieram determinar, segundo Picchi (2002), a urgência que 

existe em preparar todos os professores, independentemente da sua área científica, para aceitarem e 

enfrentarem os seus diferentes alunos e consequentemente, as suas diferenças e necessidades 

individuais. Para que isso não seja utópico e inalcançável devem estar munidos de recursos pedagógicos, 

melhorar a sua formação, avaliar de forma coerente os seus alunos e os objectivos possíveis de alcançar 
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pelos mesmos e devem, fundamentalmente, como refere ainda Picchi (2002), serem ajudados na 

superação dos seus medos e superstições, buscando a mudança de postura no sentido de novas 

competências e aquisições.     

O conceito de integração estava centrado muito para além da necessidade de modificar os excluídos, 

por forma a que se pudessem identificar os mesmos com os demais cidadãos para, então, poderem ser 

inseridos e associados com a convivência igualitária, em sociedade. O’Brien (1999) analisou o princípio 

da integração em cinco dimensões distintas: a presença na comunidade, a participação na comunidade, a 

promoção de habilidades, a promoção da imagem social e a autonomia ou o ganhar poder ou 

empoderamento fazendo referência à importância particular da devolução do controle da própria vida 

para os excluídos. Como refere Mendes (2006) existia consenso em relação à integração, uma vez que 

implicava a prestação de serviços, de situações e práticas apropriadas a cada faixa etária para que a 

pessoa se sentisse com dignidade própria, respeito individual e o máximo possível de participação, na 

comunidade e na sociedade em geral.  

Apesar de tudo, existia desacordo em relação aos meios da sua operacionalização e, por isso, 

surgiram vários modelos de integração (sistema de cascata de serviços de Evelyn Deno, modelo em 

cascata de B. R. Gearheart (1971), modelo de programação escolar à base de tarefas de Rodichaud e 

Landry (1978), modelo temporal J. Hundert (1982)) (Jimenez, 1997). Alguns autores não eram 

apologistas da ideia de colocar todo e qualquer aluno numa turma comum da escola regular, 

pressupunham a manutenção dos serviços já existentes e admitiam a necessidade de manter o contínuo 

de assistência com diferentes níveis de integração. Outros, procuraram conceptualizar a elaboração de 

um currículo escolar onde a flexibilidade permitisse a adaptação a todas as situações de ensino-

aprendizagem. A integração escolar não era concebida como uma questão de tudo ou nada mas como 

um processo com vários níveis, através dos quais o sistema educativo providenciava os meios mais 

adequados para atender às necessidades do aluno (Mendes, 2006). 

Em 1981, o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, marcou outra nova etapa na educação, isto 

é, uma educação onde todos estão juntos e aprendem juntos, lançando o conceito da sociedade 

inclusiva. Muitos foram os acontecimentos sociais e políticos que desencadearam a prometida inclusão 
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no final de século. Em 1994, na Conferência Mundial sobre NEE, em Salamanca, representantes de 92 

países e de 25 organizações internacionais assinaram uma declaração de princípios onde se prevê que:  

O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos aprenderem juntos, 

sempre que possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentem. Estas 

escolas devem reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, adoptando-se 

aos vários estilos e ritmos de aprendizagem de modo a garantir um bom nível de educação para 

todos, através de currículos adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias 

pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com as respectivas comunidades. É 

preciso, portanto um conjunto de apoios e de serviços para satisfazer o conjunto de necessidades 

especiais dentro da escola" (Declaração de Salamanca, 1994, pp. 11-12). 

Este novo marco da História surgiu fundamentalmente devido a algumas inconsistências que a 

integração não conseguiu ultrapassar. A passagem de alunos com NEE de um nível mais segregado para 

outro, supostamente educativo e mais integrador, dependia unicamente dos progressos da criança, sendo 

que na prática, as transições associadas aos modelos de integração raramente aconteciam (Mendes, 

2006). Em algumas comunidades educativas, as políticas oficiais da integração escolar consistiam, na 

maioria das vezes, em práticas quase permanentemente de segregação total ou parcial. 

A nova ideia da inclusão não entendia que o problema estava centrado nas crianças, e imprimia uma 

posição crítica da escola ao pressupor que as escolas comuns conseguiam educar “pelo menos os 

considerados normais” (Bueno, 2001). As diferenças humanas são normais e naturais como pressupõe a 

inclusão. O aparecimento deste movimento era necessário para se promover uma educação de qualidade 

para todos, uma vez que a escola estava a acentuar as desigualdades associadas às diferenças de 

origem pessoal, social, cultural e política (Mendes, 2006).     

Relançando a discussão muito para além da educação dos alunos com NEE, Barroso (2003) afirma 

que são múltiplas as formas de exclusão fabricadas pela escola e aponta quatro modalidades: “a escola 

exclui porque não deixa entrar os que estão fora; a escola exclui porque põe fora os que estão dentro; a 

escola exclui incluindo; e a escola exclui porque a inclusão deixou de fazer sentido” (p. 27). No primeiro 

caso aponta a desigualdade de oportunidades relacionada com a origem social dos alunos. No segundo 

caso, a exclusão é referida e pautada com o fracasso e a evasão dos alunos. Já nas últimas 
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modalidades, a exclusão é subtil, pois ao mesmo tempo que são oferecidos os lugares da escola, a 

prática não está estruturada para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça, fazendo com que o 

sentimento de pertença à escola não atinja os alunos que possuem diferenças no seu potencial 

educativo. 

Havendo a consciência que a proclamação de inclusão não corresponde à realidade sonhada, alguns 

autores utilizam o termo “as políticas integradas (…) na perspectiva pela inclusão” (Sarmento, 2003). Na 

perspectiva anterior, não se pressuponha uma mudança da escola, a inclusão estabelece a necessidade 

de reformulação dos currículos, das formas de avaliação, da formação de professores e a adopção de 

uma política educacional mais democrática (Martins, 1999; Melero, 2008). 

A amálgama de definições e posições que surgem quando se procura implementar algo novo, leva 

muitas vezes a que sejam feitas comparações erróneas e paralelismos insatisfatórios e “Falar de 

educação inclusiva não é falar de integração”(Melero, 2008). Como refere Correia (2003c), 

O conceito de Inclusão, ou seja, a inserção do aluno com NEE, em termos físicos, sociais e 

académicos nas escolas regulares, ultrapassa em muito o conceito de integração, uma vez que não 

pretende posicionar o aluno com NEE numa “curva normal”, mas sim assumir que a heterogeneidade 

que existe entre os alunos é um factor muito positivo, permitindo o desenvolvimento de comunidades 

escolares mais ricas e mais profícuas. (p. 11) 

As directrizes da escola inclusiva apontam consentaneamente que a escola deve ser para todos e, 

por isso, Thomas, Walker e Webb (1998) tendo como referência o “Center for Studies on Inclusive 

Education (CSIE) criado em 1982, e com sede no Reino Unido é um centro independente com actividade 

financiada por doações de caridade e fundações e com receitas adicionais provenientes da venda de 

publicações e de pequenos subsídios para investigação e projectos, com objectivo da construção da 

educação inclusiva como um direito para todas as crianças. Este centro define a escola inclusiva como 

uma escola que: 

(…) reflecte a comunidade como um todo; os seus membros são abertos positivos e diversificados; 

não selecciona, não exclui e não rejeita; - não tem barreiras é acessível a todos, em termos físicos e 

educativos (currículo, apoio e métodos de comunicação); - trabalha com e não é competitiva;  - 

pratica a democracia e a equidade. (p. 123) 
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A escola inclusiva é construída pela acção do professor e de todos os profissionais que com ele 

partilham a alegria do processo de ensino-aprendizagem pois, 

numa escola inclusiva só pode existir uma educação inclusiva, uma educação em que a 

heterogeneidade do grupo não é mais um problema mas um grande desafio à criatividade e ao 

profissionalismo dos profissionais da educação, gerando e gerindo mudanças de mentalidades, de 

políticas e de práticas educativas. (Sanches e Teodoro, 2006, p. 72) 

A condição de desafio referida é clara e uníssona para vários autores que consideram a necessidade 

de sensibilização, de informação, de formação e de acompanhamento contínuo, número reduzido de 

alunos, muitos parceiros, dentro e fora da escola, com os quais cada profissional pode efectuar trocas de 

experiências, solicitar colaboração, desenvolver projectos envolvendo a participação de todos os alunos 

(Picchi, 2002; Mendes, 2006). Este conjunto de princípios correspondem às designadas comunidades de 

aprendizagem (Armstrong e Barton, 2003; Canário, 2006) que, mesmo ainda longe do quotidiano, se 

projectam com a “disponibilidade para ensinar e para aprender de cada um dos seus membros, sem 

espaços e sem tempos obrigatórios e pré-determinados” (Sanches e Teodoro, 2006). Como refere César 

(2003), a  

Escola inclusiva é uma escola onde se celebra a diversidade, encarando-a como uma riqueza e não 

como algo a evitar, em que as complementaridades das características de cada um permitem 

avançar, em vez de serem vistas como ameaçadoras, como um perigo que põe em risco a nossa 

própria integridade, apenas porque ela é culturalmente diversa da do outro, que temos como parceiro 

social. (p. 119) 

A palavra «inclusão» passou a ser moda nos discursos sociais e educativos e é empregue com os 

mais diferentes significados (Sanches e Teodoro, 2006) e isso, de certa forma, dificulta o diálogo entre os 

actores que para a sua significação têm que trabalhar. Ao mesmo tempo que o ideal da inclusão se 

globaliza e se banaliza em discursos, «ideias feitas, (mal)feitas» (Rodrigues, 2006) e documentos de 

diversa índole, todos os interessados nos direitos dos alunos com NEE remontam e são projectados para 

velhas controvérsias que estavam presentes “no ideário da forma de efectivar a integração escolar“ 

(Mendes, 2006). Mais do que a proclamação da sua urgência, a realidade da escola inclusiva é uma 

tarefa dos professores, dos pais e dos governantes, na sua qualidade de agentes geradores e gestores 
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de condições e de recursos e, ainda, protagonizadores de mentalidades abertas à mudança e ao respeito 

e celebração da diversidade humana (Ainscow, 1999; Mittler, 2000). O facto das escolas inclusivas 

estarem abertas a todas as crianças (sem excepção), exigem aos professores competências que 

ultrapassem o mero domínio dos conhecimentos da sua área do saber a transmitir aos alunos (Jesus e 

Martins, 2000).  

Se a diferença for celebrada como um valor, então estamos no caminho certo da escola inclusiva. 

Se, por outro lado, for olhada como uma designação remetemos as práticas para a integração (Melero, 

2008). Se não existir uma mudança de mentalidades, no que diz respeito ao acesso e ao sucesso da 

educação para todos, em paralelo com a criação de condições e recursos adequados a cada situação 

(Sanches e Teodoro, 2006) os princípios da inclusão não ganham forma e a sua implementação pode 

resultar na sua impossibilidade de execução (Rodrigues, 2006). 

A escola inclusiva só faz sentido e é uma realidade se, o aluno estiver inserido na escola, 

participando, aprendendo e desenvolvendo até ao expoente máximo as suas competências, com base na 

interacção e nas actividades aí desenvolvidas (Pletsch e Fontes, 2006). É consentâneo que só será 

realidade a inclusão sonhada quando todos os alunos participarem nas três estruturas distintas da 

dinâmica escolar: o ambiente de aprendizagem, a interacção professor-aluno e a interacção aluno-aluno 

(Maciel, 2000).   

Segundo Ainscow (1998), as escolas que procurarem oferecer contextos mais inclusivos devem 

assumir, como ponto de partida, as práticas e conhecimentos existentes; ver as diferenças como 

oportunidades para a aprendizagem; inventariar as barreiras à participação; usar os recursos disponíveis 

para apoiar a aprendizagem; desenvolver uma linguagem ligada à prática e por fim, criar condições que 

incentivem aceitar riscos. Por isso, Wilson (2000) refere que a inclusão “é situada na comunidade, vista 

como aberta, positiva e aberta; é livre de barreiras físicas, curriculares, de sistemas de apoio e métodos 

de comunicação; promove a colaboração em lugar da competição e propõe a igualdade e ideais 

democráticos”. Como refere Correia (2003c), numa escola inclusiva haverá interligação entre todos os 

membros da comunidade escolar, “fazendo com que os professores aprendam mais uns com os outros, 

que os alunos aprendam mais com os professores e uns com os outros, que os pais se envolvam mais e 

que o executivo partilhe as suas ideias”(p. 23).  
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Como refere Carlino (2000), pensar a inclusão para a escola,  

(…) requer compromisso com uma reorganização do sistema educacional e da própria sociedade, 

impregnada que está de ideias que concebem a diferença como "desvio" e este como algo centrado 

em características individuais, deixando de considerar o contexto sócio-cultural das pessoas e sua 

caracterização como ambientes compostos por inúmeras e variadas diferenças (pessoais, étnicas, 

lingüísticas, culturais, sociais, etc).(s/p) 

A legislação sobre a forma de leis e decretos, garantem, de certa forma, a possibilidade de que a 

inclusão ocorra, mas não é suficiente, por todos os outros aspectos que estão a permear essa temática. É 

necessário, conviver, compreender e efectivar o discurso inclusivo, e só assim, a sua transformação pode 

originar a prática inclusiva. Como refere Kronberg (2003), a prática inclusiva pode ser restringida por 

muitas das estruturas e hábitos existentes e enraizados nas escolas que dizem respeito a aspectos como 

(…) a localização de serviços de educação especial e a correspondente colocação de pessoal, por 

exemplo, a impossibilidade de uma criança frequentar a escola mais próxima tendo que recorrer a 

outra na qual os alunos com NEE similares se encontram concentrados; restrições a nível de 

horários, por exemplo, dificuldade em encontrar tempos de planificação colaborativa dos trabalhos, 

fragmentação dos horários com atribuição de 50 minutos por aula, limitações de tempo para a 

formação de professores e limitações a nível dos professores (…). (p. 53) 

O mesmo autor lista em quatro pontos os aspectos que devem ser considerados numa estrutura 

escolar que apoie totalmente a implementação da inclusão. Pela relevância desta filosofia, dada a 

necessidade de fazer das estruturas escolares “a escola para todos” e pela crença que isso é possível 

passam a ser citados: 

(… ) 1) a criação de equipas inclusivas respeitantes a um dado ano [de escolaridade] com um técnico 

de educação especial, o que permite que os membros das equipas de trabalho disponham de tempo 

de planificação em comum; 2) a criação de blocos de horários ou o recurso a outras estratégias de 

flexibilização de horários, o que vai permitir que as equipas estabeleçam um horário mais apropriado 

às necessidades instrucionais dos alunos; 3) a implementação de modelos próprios dentro da escola, 

o que permite que as escolas com uma grande frequência possam dividir os alunos em grupos mais 

pequenos ou «famílias», de forma a, por um lado criar um ensino mais individualizado e, por outro, 
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criar equipas interdisciplinares, proporcionando, assim, oportunidades aos professores de diferentes 

áreas para trabalhar em conjunto no estabelecer de currículos integrados;[e por último] 4) o 

aparecimento de classes constituídas por grupos heterogéneos, o que possibilita que os alunos com 

uma variedade de capacidades e necessidades possam fazer o mesmo percurso de aprendizagem 

em conjunto. (Kronberg, 2003, pp. 53-54) 

A escola inclusiva só pode ser uma realidade se for proporcionado aos alunos s/Surdos acesso à 

exploração de conteúdos através de recursos visuais, tais como figuras, língua portuguesa escrita e 

leitura, a fim de desenvolver nos alunos a  memória visual e o hábito de leitura; que recebam apoio de 

professor especialista conhecedor de língua gestual e enfim, proporcionando intérpretes de língua 

gestual,  para o maior acompanhamento das aulas. Outra possibilidade é contar com a ajuda de 

professores, instrutores e monitores Surdos, que auxiliem o professor e trabalhem com a  língua gestual 

nas escolas (Strobel,2006). Mas, como refere Lacerda (2007), a fraqueza da inclusão está no próprio 

discurso pois não é condizente com a realidade: turmas superlotadas, instalações físicas insuficientes e 

quadros docentes cuja formação deixa a desejar. 

Apesar disso, o passo na direcção da aceitação da diferença está dependente da vontade de cada 

um. Isto tudo porque se acredita que sonhar não faz mal a ninguém e porque a realidade está ao alcance 

do gesto de cada um e do contributo de todos. 

 

2.2. História da Educação do Aluno s/Surdo 

A viagem feita pela evolução dos modelos educativos é também aplicada ao modo como a sociedade 

e, mais particularmente,  a escola têm encarado e acolhido os s/Surdos. Como refere Santana e Bergamo 

(2005), historicamente sempre foram estigmatizados e considerados, a par com outros, de menor valor 

social. Estas concepções persistiram até ao séc. XV sendo por isso, colocados à margem da sociedade e 

sem nenhum direito assegurado. A partir do séc. XVI surgem as primeiras referências de educadores 

s/Surdos (Goldfeld,1997) e os primeiros registos da educação a que o surdo tem direito. Skliar (1997) cita 

Girolamo Cardano (1579) como o primeiro pensador a declarar, ao contrário do que se pensava até 
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então, que o surdo era, capaz de pensar, compreender, estabelecer relações entre significados e fazer 

representações de objectos, revogando o conceito de que o surdo não podia ser ensinado.   

Pedro Ponce de Leon (1520-1584), monge beneditino espanhol, é citado por vários autores 

(Jimenéz, 1997; Reily, 2007) como o primeiro mestre de s/Surdos da História, sendo ainda hoje lembrado  

pois, como refere Perlin (2000), os seus métodos foram registados, citados e alguns perduram até hoje.   

Em 1620, é publicado em Espanha, o primeiro manual de educação de s/Surdos que dá forma ao 

alfabeto manual inventado por Ponce de Leon para ensinar a ler e a escrever os filhos dos nobres. Por 

toda a Europa, à excepção da Alemanha, vão surgindo vários movimentos paralelos de educação de 

s/Surdos, ligados à linguagem gestual, muitos deles, mantidos em segredo, e só levados ao 

conhecimento público no caso de serem bem sucedidos. A primeira escola pública para s/Surdos é 

criada, em França, durante o séc. XVIII (1750) pelo Abade Charles Michel de l’Epée. Com a utilização de 

sinais e oralização, reconheceu o valor da comunicação gestual dos s/Surdos e criou um sistema de 

gestos que correspondiam, em termos sintácticos, gramaticais e morfológicos, à língua francesa (Knight e 

Swanwick, 2002). Até ao final do século existe registo da criação de cerca de 21 escolas baseadas no 

método de l’Epée – “Sinais Metódicos”. É de considerar esta fase como correspondendo à difusão da 

linguagem gestual, em oposição ao oralismo anteriormente radicado: “um movimento de imposição de 

uma língua – reconhecida e valorizada – sobre a outra – desconhecida e, portanto, desconsiderada”(Lodi, 

2005: 415). O trabalho de l’Epée consistiu, segundo Lodi (2005), na “organização” da linguagem gestual 

mediante a gramática francesa pois, pela diferença linguística, aquela que passaria mais tarde a ser a 

língua dos Surdos era considerada como sendo “pobre de gramática” por apresentar “inversões” e “falta 

de elementos” linguísticos quando comparada com a língua francesa (p. 415). 

Não havia dúvidas em relação à necessidade de educar os s/Surdos, mas nem todos os educadores 

estavam de acordo em relação à via a seguir, estava aberta a discussão em relação à modalidade 

comunicacional para promover o processo de ensino-aprendizagem dos s/Surdos. 

Os s[/S]urdos colocaram em questão o carácter fonológico da linguagem e o fonocentrismo 

aristotélico que lhe é inerente. Antes que a ciência e a filosofia reconhecessem outra modalidade da 

linguagem que a oralidade, os s[/S]urdos foram percebidos como seres desprovidos de linguagem e 

como tal, associados a uma animalidade que rompia com a ordem do vivente. Contudo, a referência 
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ao carácter bestial dos s[/S]urdos não tem sido monolítica e o reconhecimento mais ou menos 

explícito do estatuto comunicacional dos sinais utilizados pelos surdos variou ao longo dos séculos. 

(Benevenuto, 2006: 230) 

A preocupação educacional pelos s/Surdos que surgiu em meados do século XVI deu lugar à 

aparição de numerosos professores que desenvolveram, simultaneamente, e de maneira independente, 

trabalhos com s/Surdos em diferentes lugares da Europa (Storbel, 2006). Lane (1998), tece 

considerações sobre essa mesma época e refere que: 

(...) quase metade dos professores eram surdos. Não existiam audiologistas, terapeutas de 

reabilitação, ou psicólogos educacionais e, para a maioria, nenhum destes eram aparentemente 

necessários. (...) pelo contrário a criança e o adulto surdos eram descritos em termos culturais: que 

escola frequentaram, quem eram os seus parentes e amigos surdos (caso os houvesse), quem era a 

sua esposa surda, onde trabalhavam, quais as equipes desportivas de surdos e organizações de 

surdos a que pertenciam, qual o serviço que prestavam à comunidade dos surdos? (p. 36) 

Segundo afirma Strobel (2006), a partir da segunda metade do séc. XIX, a filosofia oralista começa a 

ganhar força, e com a realização do 2.º Congresso Internacional de s/Surdos, em Milão, em 1880, é 

totalmente adoptada. O método pedagógico sustentado na linguagem gestual foi considerado inferior e 

inadequado ao desenvolvimento da pessoa s/Surda (Perlin, 2000). Coelho, Cabral e Gomes (2004), 

referem no contexto do congresso que   

A língua gestual deixou de existir como elemento mediador entre a criança e o professor. Deixou de 

ser importante para o professor «chegar» à criança, esta era quem tinha de se esforçar por se 

integrar, por ser igual às crianças ouvintes. (p. 170) 

Este percurso histórico traz significado às concepções com que actualmente é encarada a surdez, 

muitas vezes forjadas por profissionais de diversas áreas, nomeadamente, os da Educação (Skliar, 

1997). Alguns autores (Santana e Bergamo, 2005; Perlin, 2000) consideram que o mito da surdez foi em 

grande parte criado por ouvintes e esconde preconceitos que levaram difícil aceitação dos s/Surdos.  

Mesmo proibidos de utilizarem a linguagem gestual com a obrigatoriedade de serem oralizados, os 

s/Surdos concentraram o seu valor da comunicação gestual e desenvolveram e ampliaram a língua 

gestual por todo o mundo. As investigações em torno da língua gestual tiveram o papel central de a fazer 
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reconhecer enquanto verdadeira língua, com uma sintaxe, fonologia e semântica próprias (Goldin-

Meadow e Mylander, 2002; Petitto, 2002; Pittman e Huefner, 2001) e vieram revelar a necessidade de 

conceber a surdez muito para além do paradigma médico. Segundo Amaral (1999), “as dificuldades de 

comunicação originadas pela ausência de partilha de um código comum, [entre ouvintes e s/Surdos], 

passaram a ser um problema muito mais importante que a falta de audição” (p. 40). O fracasso 

educacional dos sujeitos s/Surdos está fortemente ligado às concepções que deles se foram criando, pois 

muitas vezes “os sujeitos surdos eram vistos como «retardados», (…) poupados dos conteúdos escolares 

mais complexos, «empurrados» de um [conteúdo] para outro, e também (…) proibidos de compartilhar a 

língua cultural do povo Surdo, sendo tratados como débeis mentais com a eternização da infância” 

(Strobel, 2006). 

Actualmente, os discursos educativos em direcção à inclusão emergem fundamentalmente no modo 

como a escola deve responder ao desenvolvimento linguístico, emocional, social e cognitivo do s/Surdo.  

 

2.2.1. O passado e o presente em Portugal 

O sucesso de algumas experiências aliado à crescente consciencialização da igualdade dos 

s/Surdos na participação plena dos seus deveres de cidadania têm levado a um percurso bem 

demarcado na legislação e nas políticas governamentais. Apesar de se reconhecer esse percurso, não se 

pode deixar de adaptar o discursos de Walby (2000) quando comenta a abordagem de integração e 

considera que se trata de uma política baseada numa tradição de igualdade de direitos que derivam de 

uma tendência internacional e que se preocupam mais com a igualdade dos processos e do tratamento 

do que com os resultados finais e a igualdade dos mesmos. 

Os poucos registos, acerca da educação dos s/Surdos, em Portugal, apontam que os mesmos foram 

ensinados, a partir de 1905, em regime de semi-internato ou internato, nos institutos criados por D. Maria 

de Sabóia (“Anjo da Caridade ou Mãe dos Pobres”), com a designação comum de Casa Pia. O objectivo 

fundamental era desenvolver a linguagem verbal, habilitar os alunos com o ensino primário e realizar o 

futuro encaminhamento para o ensino profissional (Delgado-Martins, 1984). De acordo com esta 

descrição, é de crer que a educação dos s/Surdos não era da responsabilidade do ME e que não era 
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seguido o currículo regular nacional. Por outro lado, relatos de s/Surdos, mostram que a sua escolaridade 

esteve também ligada à tradição educacional seguida pela igreja, nos colégios de freiras e nos mosteiros. 

A emergência dos movimentos sociais a favor dos excluídos surgem em Portugal devido às 

alterações políticas provocadas pela Revolução de 25 de Abril de 1974. É a partir de 1973-1976 que 

surgem algumas linhas orientadoras e legislação relativamente à educação especial. Com a Constituição 

da República Portuguesa de 1976 é estabelecida a universalidade, obrigatoriedade e a gratuitidade do 

ensino e para além disso é referido que “todos os cidadãos têm direito ao ensino e ao acesso aos seus 

graus mais elevados; cada cidadão terá direito à educação e à cultura com direito à igualdade de 

oportunidades de acesso e êxito escolar” (artigo 74). Alguns anos mais tarde, em 1997, em sequência da 

LGP ser considerada uma língua oficial portuguesa a par com o Português e com o Mirândes esse 

diploma é revisto e, na alínea h) do seu artigo 74.º, é referido que se deve “proteger e valorizar a LGP 

enquanto expressão cultural e instrumento de acesso à educação e à igualdade de oportunidades” para a 

comunidade surda portuguesa.  

Na sequência do documento pioneiro da Constituição da República são publicadas as primeiras 

menções, sobre a forma de princípios e objectivos, acerca da educação especial no decreto-lei n.º 174/77 

e na lei n.º66/79, de 4 de Outubro. Até meados dos anos 80, os assuntos relacionados com o ensino 

especial permanecem divididos entre o extinto Ministérios dos Assunto Sociais e o Ministério da 

Educação.   

O movimento de integração, já vivenciado por toda a Europa, é reforçado em 1986, na Lei n.º46/86 

(LBSE) que define o sistema educativo como um conjunto de meios destinados a concretizar o direito à 

educação, referindo mesmo, nos seus objectivos que se deve “assegurar às crianças com necessidades 

educativas especiais, […], condições adequadas ao seu desenvolvimento e pleno aproveitamento das 

suas capacidades” (LBSE: 1986, artigo 7.º, alínea j)). A educação especial vem referida como uma das 

modalidades especiais de educação escolar e que por tal, “visa a recuperação e integração sócio-

educativas dos indivíduos com necessidades educativas específicas e deficiências físicas e mentais” 

(LBSE: 1986, artigo 17.º, §1). A apropriação do termo integração vem clarificado na organização da 

educação especial, uma vez que concretiza que “a educação especial organiza-se preferencialmente 

segundo modelos diversificados de integração em estabelecimentos regulares de ensino, tendo em conta 
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as necessidades de atendimento específico, e com apoios de educadores” (LBSE: 1986, artigo 18.º, §1). 

Já nessa altura existia a consciência que a proposta apresentada integrava actividades e acções com 

tarefas para agentes educativos muito diversos: os educandos, as famílias, os educadores e as 

comunidades (LBSE: 1986, artigo 18.º, §2). É de referir que este movimento, em Portugal, segue os 

mesmos contornos das tendências europeias e é impulsionado devido: 

à pressão de pais que se recusaram a admitir que a educação dos seus filhos implicasse 

necessariamente, o seu afastamento de casa para frequentarem uma escola especial (muitas vezes 

distantes), que surgiram […], as primeiras experiências de educação de alunos deficientes em 

classes regulares.” (DGEBS, 1992)  

Os desígnios legislativos da integração não tiveram o sucesso que tinha sido proclamado e, até à 

década de 90, muitos s/Surdos e outros excluídos frequentavam a escola regular mas continuavam, em 

muitas situações, “destituídos dos seus direitos” (Strobel, 2006), com diferentes formas de abordagem 

educativa, numa proclamada integração figurada como “exclusão funcional”(Correia, 2003a)). Segundo 

Correia (2003c) existiam diferentes formas de atendimento aos surdos: 1. As classes especiais isoladas 

ou anexas às escolas regulares, mas separadas, dando lugar posteriormente às salas de apoio 

permanente introduzidas pelo Despacho Conjunto 36/SEAM/SERE/88; 2. Sala de apoio ou núcleo de 

apoio em que a criança estava integrada numa classe regular, mas obtinha uma estimulação 

complementar na sala de apoio, com trabalho específico, de um professor especializado que colaborava 

com o professor regular e com os pais. 3. Apoio dado na própria sala de aula, integrando o mais possível 

o aluno na sala do ensino regular, em que o professor de apoio conjuntamente com o regular colaborava 

na programação e execução das tarefas e exercícios programados. Fischer, Roach e Frey (2002) 

apontam que a transferência para a escola regular só veio perpetuar a filosofia da segregação, pois 

determinou, para os alunos com NEE em geral e para os s/Surdos em particular; a fragmentação do 

currículo; a interrupção da aula e das actividades educativas para integrarem apoio fora da sala; menor 

tempo dedicado ao processo de ensino-aprendizagem, propriamente dito; a percepção, por parte dos 

ouvintes, de que os colegas s/Surdos, retirados da sala de aula regular não eram pertença natural da 

turma; diminuição dos contactos entre pares, o que levava ao seu isolamento, provocado também pelos 

seus horários específicos e mudança constante de turma. Estas circunstâncias fazem com que os 
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s/Surdos acabem por passar mais tempo uns com os outros e se isolem dos seus pares ouvintes 

(Santana e Bergamo, 2005).  

Os próximos passos que são dados em direcção à educação dos s/Surdos, sem nunca os referenciar 

enquanto grupo, são expressos no Decreto-lei n.º 319/91 de 23 de Agosto, diploma que veio de algum 

modo, provocar uma reviravolta na educação especial. No preâmbulo é possível ler que visa a 

“substituição da classificação em diferentes categorias, baseada em decisões de foro médico, pelo 

conceito de “alunos com necessidades educativas especiais, baseado em critérios pedagógicos”. Como 

refere Correia (2003c), este diploma vem privilegiar a máxima integração de todos os alunos na escola 

regular, responsabilizando a escola pela procura de respostas educativas eficazes e reforça o papel dos 

pais e educadores. A intervenção educativa baseada na individualização é fundamentada e é 

estabelecida pelo plano educativo individual (PEI) que, em caso de alunos em situação de ensino 

especial (alínea i), n.º2 do artigo 2.º, origina o programa educativo (PE), elaborado, “por ano escolar” 

onde consta “o nível de aptidão ou competência do aluno nas áreas ou conteúdos curriculares previstos 

no PEI”, ou seja, este documento elaborado por vários intervenientes do sistema educativo, estabelece o 

processo de ensino-aprendizagem de cada aluno e é uma das pedras basilares em que se deve apoiar as 

respostas educativas (Correia, 2003a). 

Correia (1999) considera que a partir da publicação do decreto lei n.º 319/91, a escola passa a dispor 

de um suporte legal para organizar o seu funcionamento no atendimento a crianças com NEE, o que vem 

a representar uma assunção dos direitos que o país terá de garantir a essa população escolar. Rodrigues 

(2001) refere que o Decreto-lei n.º319/91 é bem elucidativo das modificações que, ao abrigo da escola 

inclusiva, podiam ser feitas na escola tradicional, uma vez que menciona as alterações e adaptações 

curriculares, a avaliação diferenciada, a frequência, entre outros pólos norteadores. Mas, como refere o 

mesmo autor, pautando a escola integradora, esse diploma veio criar notoriamente dois tipos de alunos 

nas escolas públicas, “os alunos com necessidades educativas «normais» e os alunos com necessidades 

educativas «especiais»”(p. 18).  

Volvidos apenas três anos e pelo facto da escola integradora ainda fazer lembrar a exclusão, a  

Declaração de Salamanca vem enunciar as directrizes para a escola inclusiva e em Portugal surge o 

despacho conjunto 105/97 que consagra a reformulação do funcionamento dos apoios educativos e 
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atribui ao professor de apoio o papel de consultor na escola e verdadeiro colaborador do professor titular. 

Por sua vez, a este último é atribuída a responsabilidade máxima pelo processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos com NEE (Pereira, 1999). Este diploma veio também alargar a todos os alunos os apoios 

educativos. A sua implementação preconizava a necessidade de centrar na escola as intervenções 

diversificadas necessárias para o sucesso educativo de todos, assegurando, de modo articulado e 

flexível, os apoios indispensáveis ao desenvolvimento de uma escola de qualidade, no sentido de 

perspectivar uma solução orientada de e para novas e mais amplas respostas (Preâmbulo do Despacho 

Conjunto 105/97). 

Até então, os s/Surdos pareciam ser entendidos como pertencentes ao grande grupo dos alunos com 

NEE, sem necessidade de qualquer tipo de diferenciação dos demais. Mas, em 1998 surge o despacho 

conjunto n.º 7520/98, de 6 de Maio, constituindo a base legislativa das UAEAS. Das unidades faziam 

parte um grupo de profissionais de várias áreas do saber aos quais competia a organização do processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos que as integrassem. As finalidades e objectivos do diploma eram 

reconhecidamente viáveis e necessários para impulsionar novas perspectivas para a educação dos 

s/Surdos. O contexto escolar e educativo fazia assim emergir a identidade Surda sobre a sua forma mais 

ténue, consagrando a LGP como primeira língua dos Surdos. As mudanças legisladas ocorriam em 

diferentes cenários que os fazia crescer como indivíduos: 

(…) pela presença do professor surdo, com uma formação pessoal e profissional que lhe[s] 

possibilit[ava] assumir este como modelo linguístico e cultural facilitador da mudança no sentido de 

um currículo contra-hegemónico. [Eram] necessárias, portanto, transformações profundas que não 

passa[va]m, somente, pelo campo restrito da educação especial, mas pela concepção global de uma 

escola inclusiva. (Afonso, 2005, p. 123) 

Na sequência do despacho 7520/98 foram criadas por todo o país UAEAS com o principal objectivo 

de “aplicar metodologias e estratégias de intervenção interdisciplinares, adequadas a crianças e jovens 

com diferentes graus de surdez, com ou sem problemas associados, visando o seu desenvolvimento 

educativo e a sua integração social e escolar” (§2.1.). Os grandes princípios estavam expressos, apesar 

de, ao mesmo tempo, as designações do diploma fazerem transparecer algumas dúvidas quanto ao seu 



Capítulo II – Revisão de Literatura  

  

  35

funcionamento e aplicação prática, no terreno escolar e educativo e existirem questões quanto à 

existência dos recursos técnicos e humanos necessários para a sua viabilização: 

(…) dadas as necessidades da população surda ligadas às aprendizagens (…) e tendo em 

consideração as opções educativas actualmente disponíveis para esta população, (…) o 

desenvolvimento das orientações e dos princípios agora enunciados leva a que se torne necessário 

criar novas respostas educativas que assegurem um processo de ensino[-]aprendizagem mais 

adequado às necessidades especificas dos alunos surdos e que introduzam melhorias significativas 

na qualidade do ensino até aqui prestado. (Preâmbulo Despacho 7520/98) 

Tendo como foco a proclamada inclusão e a escola inclusiva as orientações legislativas não se 

fizeram esperar. O decreto-lei n.º6 e 7/2001, de 18 de Janeiro, foca as principais orientações e 

disposições relativas à avaliação das aprendizagens do ensino básico e secundário e consagra, 

especificamente, os alunos com NEE de carácter permanente. Os s/Surdos podem ser particularmente 

integrados no sub-grupo criado e, por isso, é importante referir as menções deste diploma no que respeita 

à criação de um currículo flexível e diferenciado de acordo com as suas competências individuais. Nesse 

sentido é fundamental falar de estratégias de intervenção pedagógica, metodologias diversificadas, 

exigindo que o professor coloque em prática uma grande variedade de actividades, métodos e estratégias 

que contemplem desde o grande grupo ao aluno individual e que requerem diferentes formas de 

organização do espaço do tempo e dos materiais (Rodrigues, 2000). Tal como refere Franco (2005),  

(…) quaisquer que sejam as modificações a introduzir nos elementos curriculares, até mesmo as 

modificações de carácter mais profundo, designadamente as relacionadas com as modificações ao 

nível dos objectivos e conteúdos, poderão ter sempre por base uma participação dos alunos, ainda 

que parcial, no currículo comum de modo a conferir-lhes o sentimento de pertença a uma 

comunidade educativa que lhes  garanta o acesso à escola e o sucesso nas aprendizagens. (p. 15) 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aprovou, em 2001, o sistema de classificação definitivo 

para o entendimento da funcionalidade e da incapacidade humana a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), da OMS, editada em Portugal, em 2003, pela Direcção 

Geral de Saúde. No âmbito do processo de reorganização da educação escolar, decorrido no ano lectivo 

2006/2007, o ME adoptou para as abordagens educativas o referencial teórico CIF a que corresponde 
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uma abordagem biopsicossocial, composta por 152 categorias, reflectindo a interacção entre as várias 

dimensões da saúde, biológica, individual e social, descrita nas componentes: estrutura (20 códigos) e 

função corporal (38 códigos), actividade e participação (57 códigos) e factores ambientais (37 códigos) 

(Sampaio e Mancini, 2007; Farias e Buchalla, 2005). É fundamental referir que a classificação é oriunda 

da área da saúde com “domínios da saúde e domínios relacionados com a saúde” (DGS, 2003) e foi 

criada para adultos. Assim, a sua aplicação em termos educacionais e, para crianças e jovens, pode ser 

muito problemática (FEEI, 2007). Referem os mesmos autores que a forma como o ME pretende que seja 

aplicada a CIF é contrária às recomendações dos seus criadores pois não deve rotular as pessoas ou 

identificar em termos de uma ou mais categorias de incapacidade e, dada a singularidade e 

individualidade de cada um, isso é impossível. As afirmações proferidas sobre a classificação são 

paradoxais e remetem para considerações à luz do paradigma médico, pois os alunos são sinalizados, na 

área da saúde e da psicologia, onde lhes é feito um diagnóstico que explicita as suas dificuldades, o qual 

é remetido para o responsável do ensino especial na escola (Silva, 2007).  

Mesmo no caso em que as crianças e jovens são sinalizados desde muito cedo, como é o caso dos 

s/Surdos, a escola tem dificuldade em responder e adequar práticas pedagógicas, agora com a 

classificação de CIF. Muitos alunos irão ficar sem atendimento e as suas dificuldades serão invisíveis à 

luz da legislação (Silva, 2007). A utilização da CIF como forma de identificar as NEE “deita por Terra” a 

proclamada escola inclusiva cujas situações devem ser centrada no currículo pois,  

(…) desvia a atenção dos problemas do ensino e da necessidade de se tomarem as medidas 

necessárias para melhorar [o processo de ensino-]aprendizagem de todos os alunos – medidas 

relativas às práticas de escola e de sala de aula, aos materiais educativos, à cooperação entre 

alunos, à colaboração entre professores, à participação dos pais e à inserção na comunidade. (FEEI, 

2007, pp. 2-3) 

Como refere Silva (2007), a CIF “classifica, não avalia” pelo que a resposta educativa vai ficar 

apenas para os alunos com necessidades educativas permanentes e medicamente sinalizadas. Esta 

situação faz retornar aos primórdios da educação especial que são dificilmente conciliáveis com os 

pressupostos da educação inclusiva. Segundo estes, “a escola é um lugar privilegiado de interacção de 
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práticas e de aprendizagem significativas, baseadas na cooperação e na diferenciação inclusiva” (Silva, 

2007) que favorecem todo o processo de ensino-aprendizagem.  

Não se pretende apoiar a ideia da educação inclusiva baseada num único modelo e é de acreditar 

que não há um modelo para que a mesma seja uma realidade. É fundamental que a filosofia da escola 

inclusiva se reveja em diferentes modelos, cada um mais promissor que o anterior, no sentido da 

proclamada escola para todos. A revisão da escola inclusiva proferida no decreto lei n.º 3/2008 de 4 de 

Janeiro pode vir no sentido de encontrar respostas em consonância com as potencialidades e as 

competências de cada um: 

A educação inclusiva visa a equidade educativa, sendo que por esta se entende a garantia de 

igualdade, quer no acesso quer nos resultados. (…), o sistema e as práticas educativas devem 

assegurar a gestão da diversidade da qual decorrem diferentes tipos de estratégias que permitam 

responder às necessidades educativas dos alunos. (…), a escola inclusiva pressupõe 

individualização e personalização das estratégias educativas, enquanto método de prossecução do 

objectivo de promover competências universais que permitam a autonomia e o acesso à condução 

plena da cidadania por parte de todos. (Preâmbulo do decreto-lei n.º 3/2008) 

Para além de outros alunos com NEE permanentes e dada a sustentabilidade na CIF este diploma 

foca, preferencialmente, o processo de ensino-aprendizagem dos s/Surdos, como nunca havia sido feito. 

É referido que “os apoios especializados podem implicar a adaptação de estratégias, recursos, 

conteúdos, processos, procedimentos e instrumentos, bem como a utilização de tecnologias de apoio 

[e](…), medidas de mudança no contexto escolar”. Estas mudanças são de tal ordem significativas que 

correspondem à criação de “escolas de referência para  a educação bilingue de alunos s[/S]urdos” (Artigo 

4.º, § 2, alínea a)).  

O diploma 3/2008 veio revogar diplomas que legislavam, exclusivamente, os moldes da educação 

especial, como era o decreto-lei n.º 319/91 e artigos integrados em documentos mais abrangentes que 

focavam, particularmente, a educação especial, como por exemplo os números 51 e 52 do decreto-lei n.º 

30/2001. Assim, o decreto-lei n.º 3/2008 pode ser entendido como um novo balão de oxigénio para a 

proclamada escola inclusiva. No entanto, como refere Silva (2003), “a inclusão depende de vontades 

políticas, mas depende também da resposta adequada que a comunidade e a escola como subsistema 
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da comunidade for capaz de dar”. A relevância que é dada ao processo de ensino-aprendizagem dos 

s/Surdos é de saudar. Esperamos que seja possível de concretizar dado que a inclusão dos Surdos deve 

obedecer a um conjunto de condições que passam pela criação de uma ambiente escolar respeitador da 

diferença, nomeadamente dos Surdos, que promova o interesse e o conhecimento pela cultura e pela 

comunidade (Giorcelli, 2004).  

É desejável que a nova legislação não seja “apenas um jogo político em que o governo quer «deixar 

mais uma vírgula» nas leis de governos passados” (Strobel, 2006). Guarinello e seus colaboradores 

(2006) tecendo considerações sobre o sistema educacional bilingue para Surdos brasileiros referem que 

grande parte dos professores e das escolas não está preparada para receber alunos [S]urdos (p. 319), 

dado que não têm experiência na prática em sala de aula e por isso, são colocados no mesmo patamar 

de outros, sem se perceber que possuem uma identidade linguística e cultural que os diferencia (Strobel, 

2006). 

      

2.2.2. Modalidades Educativas: uma história com várias versões 

Uma das realidades do decreto-lei 3/2008 direccionada para o alunos s/Surdos são as “escolas de 

referência para a educação bilingue”. Esta possibilidade nunca foi tão explicitamente apresentada como 

opção de modalidade educativa na escola regular no que respeita ao processo de comunicação 

fomentado. 

A história das modalidades educativas que a escola tem apresentado como opção de comunicação 

para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem dos s/Surdos são reflexo da evolução dos tempos 

e das concepções de surdez que perduram e das que se têm procurado criar.  

As concepções de surdez e as modalidades educativas dificilmente se podem separar. Para se 

procurar perceber em que estão sustentadas as realidades educativas é importante reconhecer cada 

modalidade educativa. Como refere Lima (2006), a educação oralista e a comunicação total constituem, 

sem dúvida, grande parte da trajectória histórica da educação dos s/Surdos em todo o mundo, sendo que, 

a contemporânea, que está em processo de construção, corresponde ao bilinguismo.  
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2.2.2.1. Oralismo – abordagem educativa e prática implementada 

O oralismo corresponde à modalidade educativa que começou por ser usada em meados do séc. 

XVIII para ensinar os s/Surdos. Esta perspectiva está apoiada na necessidade de ensinar os s/Surdos 

segundo a forma de comunicação adoptada na sociedade onde estão inseridos. Consequentemente, o 

oralismo corresponde à modalidade educativa em que se proporciona o desenvolvimento da língua oral 

(Watson, 1998). Como aponta Sá (1999), o oralismo 

Visa capacitar a pessoa surda a utilizar a língua da comunidade ouvinte na modalidade oral como 

única possibilidade linguística, de modo a que seja possível o uso da voz e da leitura labial tanto nas 

relações sociais como em todo o processo educacional. A língua na modalidade oral é, portanto, 

meio e fim dos processos educativo e de integração social. (p. 69) 

A concepção de linguagem para muitos profissionais defensores desta corrente educativa está 

restringida à língua oral, sendo que esta deve ser a única forma de comunicação dos sujeitos s/Surdos. 

Por outro lado e dado que a maioria das crianças s/Surdas nascem em famílias ouvintes (cerca de 95%) 

(Lacerda, 2000), a língua oral é, por excelência, a forma como conseguem comunicar com a sua família e 

fazer parte integrante da sociedade ouvinte (Lynas, 2005; Simser, 2004). O uso da língua gestual, mesmo 

que estruturada, dificulta a língua oral que é muito rica. 

O diagnóstico precoce está revestido de importância nesta modalidade educativa, dada a 

necessidade da intervenção cirúrgica para a colocação do implante coclear ou de utilização do aparelho 

auditivo. Os defensores desta abordagem alertam para a necessidade de se procurar manter os 

aparelhos num nível de funcionamento óptimo e para a necessidade, como tal, de uma formação 

adequada de todos aqueles que estão envolvidos na educação dos s/Surdos (Powers, 1999). 

O oralismo concebe a surdez como déficit auditivo. Por isso, é fundamental conduzir os s/Surdos em 

direcção à “não surdez” e aos padrões de normalidade preconizados pela sociedade maioritariamente 

ouvinte (Lacerda, 1998). A apropriação precoce da oralidade, de modo a explorar ao máximo os resíduos 

auditivos, não impede que em adultos, os s/Surdos, optem pela língua gestual como forma de 

comunicação (Lynas, 2005).  Lynas (2005), refere ainda que o desenvolvimento da língua oral permite 

aos s/Surdos uma competição com os ouvintes nos mesmos termos e ao mais variado nível.  
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Em todo o mundo, a partir do Congresso de Milão e durante quase um século, o oralismo foi o 

referencial assumido e as práticas educacionais baseadas no oralismo foram amplamente desenvolvidas 

e divulgadas. Os resultados de muitas décadas de trabalho na oralidade, no entanto, não mostraram 

grandes sucessos. A maioria dos s/Surdos profundos não desenvolvia uma fala socialmente satisfatória 

e, em geral, esse desenvolvimento era parcial e tardio em relação à aquisição da fala pelos ouvintes, 

implicando um atraso de desenvolvimento global significativo (Lacerda, 1998). Para além disso, ainda 

havia as dificuldades ligadas à aprendizagem da leitura e da escrita, ocorridas em fases tardias, e que 

produziam sujeitos “parcialmente alfabetizados após anos de escolarização” (Lacerda, 2000). 

Apesar de já se caminhar noutras direcções, a discussão em relação à oralidade dos s/Surdos ainda 

é actual. Perante a falta de profissionais qualificados (Rodrigues, 2000) e, de acordo com a integração de 

carácter segregador, ainda se encontram com alguma frequência, práticas de educação que visam a 

produção da fala dos s/Surdos, sem que isso faça algum sentido para esses alunos ficando estes apenas 

com “fragmentos da língua oral”(Guarinello, Massi e Berberian, 2007). Como refere Lacerda (2000), o 

verdadeiro problema parece residir no facto de a linguagem oral precisar de ser ensinada aos s/Surdos o 

que não ocorre com os ouvintes. Os últimos adquirem-na naturalmente sem que para isso haja qualquer 

procedimento ou estratégia especial.  Delgado-Martins (1997), baseando-se também nessa lógica de 

pensamento explica que, 

Os métodos oralistas têm-se esforçado e forçado as crianças s[/S]urdas a seguir o mesmo caminho 

que as crianças ouvintes, isto é, a aprenderem, primeiro, a língua oral, por repetição, terapia de fala, 

etc.. (…) estes métodos conseguir[am] uma oralização de palavras ou frases, mas não a aquisição 

de linguagem oral, [pois], falar é apenas uma consequência da capacidade do cérebro de interiorizar 

linguagem verbal e esta processa-se pela percepção auditiva. (p. 32) 

Os estudos que procuraram provar que as línguas gestuais eram verdadeiras línguas ajudaram, em 

certa medida, a perceber que as mesmas preenchiam os requisitos que a linguistica exige às línguas 

orais (Lacerda, 2000) e que cada língua gestual favorece o desenvolvimento integral dos s/Surdos, 

contribuindo para a sua formação como sujeitos. Segundo Botelho (1999), todos os esforços que os 

oralistas realizam para tornar a fala em algo necessário e interessante e o gesto em algo desinteressante 

e desnecessário são cada vez mais questionados e colocados de parte. Isso tem que ver, 
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fundamentalmente, segundo o mesmo autor com a questão da identidade Surda e com a construção de 

uma identidade negativa: 

(…) os sujeitos s[/S]urdos, de um modo geral, acham que os ouvintes são pessoas antagónicas a 

eles. A imagem é de certo modo mitificada, idealizada e inacessível, mas frequente e 

concomitantemente, modelo de referência (…). Ser s[/S]urdo representa, assim, para muitos sujeitos, 

um segredo a ser ocultado, uma marca profundamente depreciativa. A diferença é vivenciada como 

desigualdade. (Botelho, 1999, p. 152) 

 Segundo Goldfeld (1997), todo o esforço realizado no sentido de fazer o s/Surdo um indivíduo que 

falasse, provocou que os conteúdos escolares de: História, Geografia, entre outros, fossem relegados 

para segundo plano e implicou níveis de escolarização muito fracos. A mesma autora refere ainda que a 

filosofia oralista é para os responsáveis pela educação dos s/Surdos, uma solução mais prática e 

cómoda. Não têm que se preocupar com um processo de ensino-aprendizagem que vá ao encontro das 

necessidades, dificuldades e possibilidades dos alunos s/Surdos, uma vez que os pretende transformar 

em serem mais uns ouvintes (Goldfeld, 1997). 

  

2.2.2.2. Comunicação total – abordagem educativa e prática sabotada 

O reconhecimento da língua gestual como forma de comunicação permitiu a entrada da língua 

gestual dentro da sala de aula, incrementando grandes mudanças na prática pedagógica. Era assim 

oferecido ao aluno Surdo a possibilidade de comunicar com os demais que o rodeiam na forma da sua 

expressão natural. A comunicação total favoreceu de maneira efectiva os s/Surdos, o contacto com o 

gesto que era proíbido pelo oralismo. Esse contacto propiciou que os s/Surdos se predispusessem à 

aprendizagem e da língua gestual e se interessassem por esta para além do contexto escolar (Lacerda, 

2000). 

A comunicação total foi criada por uma professora, mãe de uma criança s/Surda e correspondia à 

combinação da língua gestual com a língua oral, leitura labial, treino auditivo e alfabeto manual ou 

dactilologia (Goldfeld, 1997). A dactilologia, ou alfabeto manual, é um sistema de representação, quer 

simbólica, quer icónica, das letras dos alfabetos das línguas orais escritas, por meio das mãos. É usada 
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em muitas línguas gestuais, com vários propósitos: representar palavras (especialmente nomes de 

pessoas ou de localidades) que não têm gesto correspondente ou para dar ênfase e clarifica algum 

contexto. A comunicação total defende a utilização de todas as modalidades linguísticas: oral, gestual e 

gráfica, simultaneamente ou isoladas, conforme a necessidade do momento para estabelecer uma 

comunicação efectiva, com e entre os s/Surdos (Rabelo, 2006).  Este método foi conhecido como o “Total 

Aproach”, commumente traduzido para português como “Abordagem Total”. Roy Holcom, em 1968, 

designou-a por Comunicação Total, termo que vigora até à actualidade. Segundo Goldfeld (1997), a 

sugestão do autor tinha que ver com o facto do mesmo ter como premissa o facto de se privilegiar a 

comunicação e não a língua usada. 

Nesta modalidade educativa, a oralização não é o objectivo máximo de comunicação, mas uma das 

áreas trabalhadas para possibilitar a integração social do indivíduo s/Surdo (Lacerda, 1998). A maior 

preocupação recai na necessidade de criar processos comunicativos entre s/Surdos e ouvintes (Goldfeld, 

1997). 

Os profissionais que adoptam esta filosofia educativa concebem o s/Surdo de maneira diferente dos 

oralistas,  

ele não é concebido somente como um portador de uma patologia de ordem médica, que deveria ser 

dizimada, mas sim como uma pessoa, e a surdez como um traço que se repercute nas relações 

sociais e no desenvolvimento afectivo e cognitivo desse sujeito. (Ciccone, 1996) 

Goldfeld (1997), a oralidade não assegura o pleno desenvolvimento da criança s/Surda. Assim, este 

autor, acredita que a modalidade de comunicação total se distingue das outras filosofias de modalidades 

educativas por, em relação a qualquer recurso linguístico, facilitar a comunicação entre s/Surdos e 

ouvintes. 

As críticas a esta modalidade educativa estão centradas no facto de incorporar vários instrumentos e 

concepções de ensino ao mesmo tempo, não privilegiando nenhum em particular, não tendo por isso uma 

identidade, acabando por mascarar a filosofia oralista. Os defensores, por seu lado, utilizam como 

argumento a importância do recurso comunicativo: 

(…) o «potencial comunicativo» do surdo, era considerado [ilimitado] já que para se conseguir o 

objectivo da comunicação, valia tudo: uso de sinais, sinais criados para marcar aspectos gramaticais 
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da língua oral, o desenho, a dramatização, o treino auditivo, a estimulação dos órgãos fono-

articulatórios, a escrita, a expressão corporal (...) a frase de ordem era: «Não importa a forma, o que 

importa é que o conteúdo passe». (Souza, 1998, p. 8) 

Com esta abordagem comunicativa, a concepção de correcção ou de normalização do s/Surdo 

estava mais mascarada que no oralismo. No entanto, continuavam relegadas para segundo plano as 

naturais potencialidades linguísticas da língua gestual.   

  

2.2.2.3. Bi-modalismo – abordagem educativa e prática aproximada 

Na modalidade comunicativa anterior todas as formas de expressão eram válidas para formalizar a 

comunicação entre s/Surdos e ouvintes. O bi-modalismo por sua vez, corresponde apenas à intersecção 

da língua oral, a língua do grupo maioritário, com a língua de sinais, a língua gestual (Góes, 1999). A 

língua oral era ensinada aos s/Surdos tendo por base o gesto. A cada palavra correspondia um gesto, 

isto é, compunha-se um híbrido entre ambas as línguas.  

Se olhar somente para os lábios, compreenderá apenas parte da mensagem; se olhar somente para 

as mãos, não compreenderá a mensagem da mesma forma, já que verá apenas alguns sinais da 

língua [gestual] desconexos entre si, o que na realidade não forma língua alguma. (Guarinello, Massi 

e Berberian, 2007, p. 207) 

Como referem Guarinello, Massi e Berberian (2007), o bi-modalismo foi mais uma tentativa para 

oralizar os s/Surdos, tendo vindo agravar a apreensão linguística desses alunos. Estes autores 

reconhecem que os problemas apresentados na escrita dos s/Surdos: sentidos incompletos, 

descontextualização, troca de palavras e de orações e escolha lexical indevida, podem estar relacionados 

com a alternância de línguas que decorre na modalidade do bi-modalismo.    

Em Portugal, esta modalidade educativa, por parecer dar algum sentido à surdez e à sua língua, não 

passou despercebida. Foram criados alguns materiais de apoio para os responsáveis pela aprendizagem 

formal e informal dos s/Surdos. O “português gestual”, como foi designado correspondia a um sistema bi-

modal, fiel às regras morfo-sintácticas da língua portuguesa, utilizando o vocabulário gestual da língua da 
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comunidade Surda, gestualizando na sequência da língua oral portuguesa e utilizando a dactilologia para 

as palavras e elementos gramaticais para os quais não exista gesto correspondente. Isto é, 

(…) supõe a utilização simultânea da língua oral da comunidade ouvinte e da língua gestual da 

comunidade [S]urda, não havendo antagonismo básico entre elas, mas benefício mútuo decorrente 

da informação oral e gestual. (…) embora haja utilização conjunta de linguagens, encontra-se a 

emissão de uma só língua – língua oral – acompanhada por signos gestualizados, pertencentes ao 

vocabulário mais usual da língua gestual. (…) oferecendo à criança, simultaneamente, os dois canais 

informativos. Este tipo de comunicação baseia-se no facto de aproveitar a modalidade de emissão 

que a língua gestual oferece, para tornar visível ao s[/S]urdo a língua oral, facilitando a sua 

interacção comunicativa, e até o acesso mais rápido à estrutura dessa língua. (Ferreira e Moura, 

1991, p. 5) 

Também esta modalidade encontrou opositores e defensores. Os argumentos são de ordem 

linguística pois, não é possível fazer uma tradução completa, palavra a palavra ou frase a frase, entre 

uma língua gestual e uma língua oral devido a estrutura das mesmas ser muito diferente (Lynas, 2005). 

Por outro lado, um s/Surdo para compreender uma expressão oral gestualizada tem que ter construído os 

princípios sintácticos e morfológicos da língua oral base (Goldin-Meadow e Mayberry, 2001). Esses 

pressupostos determinam que os s/Surdos devam dominar a língua portuguesa e, como referem os 

mesmos autores, “a falta de actividades linguísticas significativas impede que os s[/S]urdos percebam 

para que serve a língua portuguesa e, além disso, não conseguem notar as diferenças entre a mesma e a 

língua gestual”.(p. 207) 

O percurso apresentado realça quando é imprescindível que o s/Surdo desenvolva uma língua 

efectiva, e, para isso 

(…) é necessário que as experiências escolares oferecidas, privilegiem não apenas a língua 

[gestual], mas também os aspectos discursivos da escrita, já que esses são fundamentais para que 

qualquer sujeito, s[/S]urdo ou ouvinte, se constitua como falante, leitor e escritor, realizando um 

trabalho que proporcione a reflexão sobre o uso da lingua oral, escrita e da língua [gestual]. 

(Guarinello, Massi e Berberian, 2007, p. 209) 
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2.2.2.4. Movimento ideológico e pedagógico contemporâneo: o bilinguismo 

Goldfeld (1997) salienta que, a partir da década de 70, alguns países como a Suécia e a Inglaterra, 

perceberam que a língua gestual era uma língua “independente, completa e complexa” e que tinha todas 

as potencialidades de ser utilizada sem dependência da língua oral. Esta situação incrementou uma 

notável transformação tanto na concepção ideológica da surdez como na organização da educação dos 

Surdos (Skilar,1998). 

Como bem aponta Perlin (2002) quando se refere à história da educação de s/Surdos: 

A história dos s[/S]urdos é escrita pela história da educação, e a história da educação dos s[/S]urdos 

foi sempre contada pelos ouvintes. É natural que muitos s[/S]urdos se tenham apropriado dela como 

se fossem verdades absolutas e as tenham absorvido exactamente como lhes foi dito, isto é, que 

eles eram deficientes, menos válidos, incapazes... (p. 16) 

A filosofia bilingue vai muito para além disso. O discurso mais recente que apresenta os Surdos 

como membros de uma comunidade linguística e cultural, nasceu como um “contra-discurso” ao que 

existia ainda, e como um novo olhar sobre a surdez e na relação dos Surdos com o mundo (Lane, 

Hoffmeister e Bahan, 1996). Esta posição corresponde a anos de luta dos Surdos (Moura, 2000) que só 

agora começa a surtiur efeitos a vários níveis: aparecimento de programas de educação bilíngue com 

professores Surdos na escola, influenciando e apoiando directamente o trabalho de sala de aula, a 

promulgação de leis sobre a oficialidade da língua gestual, a garantia do direito dos pais a escolher a 

educação dos seus filhos e as investigações sociológicas, antropológicas, educativas e linguísticas em 

torno da língua e da comunidade Surda (Benevenuto, 2006). Por outro lado, a prática da filosofia bilíngue 

pode determinar que se deixe de atribuir o fracasso dos Surdos e as causas das suas dificuldades a 

distúrbios neurológicos, emocionais e sensoriais (Colares e Moysés, 1996). 

O bilinguismo assenta na ideia de que a língua gestual é a língua materna e natural de uma 

comunidade Surda, que mesmo sem ouvir, podem perfeitamente desenvolver plenamente um língua viso-

gestual (Lacerda,1998). Este modelo contrapõe-se à comunicação total, pois defende o espaço efectivo 

da língua gestual no trabalho educacional, advogando que cada uma das línguas: gestual e oral tem as 
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suas características próprias e que não se devem misturar uma com a outra (Lacerda, 1998). Segundo 

este autor,   

para que as interacções possam fluir, a criança s[/S]urda é exposta o mais cedo possível à língua 

[gestual], aprendendo a [gestualizar] tão rapidamente quanto as crianças ouvintes aprendem a falar. 

Ao [gestualizar], a criança desenvolve a sua capacidade e sua competência linguística, numa língua 

que lhe servirá depois para aprender a língua falada, do grupo mai[oritário], como segunda, 

tornando-se  bilíngue, numa modalidade de bilinguismo sucessivo. (2000, p. 73) 

A língua gestual é adquirida pelos Surdos com naturalidade e rapidez, pois permite uma 

comunicação eficiente e completa como aquela que é desenvolvida pelos sujeitos ouvintes. Possibilitando 

aos Surdos um desenvolvimento cognitivo, social e, em outros aspectos, muito mais adequado e 

compatível com a sua faixa etária (Lacerda, 2000). Os gestos que se podem encontrar na língua gestual 

são, como refere Jiménez e seus colaboradores (1997), muitos deles totalmente naturais, compreensíveis 

para os ouvintes, como beber, comer, entre outros, e outros há que têm uma base fundamentalmente 

epistemológica tecida pela teia da história dos ouvintes.  

A filosofia bilíngue defendida para a educação dos Surdos não correspondente à das crianças que 

têm pais que falam duas línguas diferentes. No caso dos Surdos as duas línguas: gestual e oral são 

aprendidas em fases diferentes e utilizando canais de comunicação diferentes (Lacerda, 1998). A língua 

gestual estará sempre mais desenvolvida e é a base das competências linguísticas para a aquisição da 

língua maioritária: falada e escrita. Como refere Lacerda (1998), a aprendizagem da língua portuguesa é 

feita através da competência em outra língua, a língua gestual, como fazem os ouvintes quando 

aprendem uma segunda língua sempre tendo por base a sua língua materna. 

Apesar da subjectividade das generalizações, é importante referir que alguns estudos realizados 

vieram demonstrar que os Surdos, filhos de pais Surdos, estão mais bem preparados para enfrentar os 

pressupostos escolares, e que apresentam melhor desempenho na leitura e na escrita, assim como 

melhores níveis académicos, uma identidade real e não apresentam problemas sociais e afectivos na 

mesma proporção dos filhos s/Surdos de pais ouvintes (Skliar, 1997). A esta realidade está associado o 

facto das crianças estarem expostos à língua gestual, comum entre eles e os seus pais, desde o seu 

nascimento (Svartholm, 1999).  
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O bilinguismo pressupõe necessariamente a concepção de multiculturalismo. Não o multiculturalismo 

que entende a supremacia de “uma cultura maior/melhor” em prol de outras “culturas menores/piores” 

(Sá, 2006) mas, o eixo conceptual da possibilidade de “respeitar as diferenças e de as integrar numa 

unidade que não as anule” (Fleuri, 2003). Romaine (1995) refere que “há cerca de trinta vezes mais 

línguas do que há países”. Por isso, o “bilinguismo deveria representar a norma e o monolinguismo um 

caso especial”.  Skliar (2001) não define a educação bilíngue para Surdos 

(…) como o desenvolvimento de habilidades linguísticas em duas ou mais línguas, como é comum 

definir-se quando se fala de crianças e adultos ouvintes(...) A educação bilíngue para [S]urdos (...) 

não deve reproduzir a ideia errada e perigosa de que saber e/ou utilizar correctamente a língua oficial 

é indispensável para o [S]urdo ser como os demais – ouvintes –, como a norma – ouvinte. (p. 92) 

Na sequência desta ideia, Skliar (1998) refere ainda que os mais variados agentes intervenientes na 

educação dos Surdos, manifestam a intenção do desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem 

com base no bilinguismo. Salienta que as noções bilíngues são diversas e muitas vezes extremistas: 

(…) muitos ouvintes estão à espera que o bilinguismo sustente as bases materiais e resolva, 

finalmente as condições de acesso dos [S]urdos à língua oral; outros vêem no bilinguismo a 

permissão autorizada para os [S]urdos acederem ao conhecimento do currículo escolar de igual 

modo e ao mesmo tempo que os seus pares da mesma idade; outros reclamam com esta filosofia 

uma maior e melhor competência na língua escrita; e por último, salienta a tão esperada integração 

dos Surdos no mundo dos ouvintes. (p. 53) 

A implementação e implantação de uma escola verdadeiramente voltada para os alunos Surdos, na 

sua diferença, capaz de propiciar resultados diferentes dos alcançados ao longo da História e 

compatíveis com o seu potencial cognitivo só faz sentido com a verdadeira participação dos alunos 

Surdos. Dorziat (1999) refere que esta realidade, a tendência educacional bilingue, requer clareza sobre 

quem é o Surdo, sobre quais as expectativas que temos sobre ele e, acima de tudo, sobre o que ele 

perspectiva para si próprio. Segundo Pinto (2000), o bilinguismo pode constituir um verdadeiro trunfo para 

os s/Surdos, já que lhes confere o “poder de transpor a sua comunidade linguística (gestual ou oral) e 

partir para outros contactos que acabarão por enriquecer os seus conhecimentos e sair do mero 

monolinguismo” (p. 235). 
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O posicionamento político dos movimentos Surdos tem demonstrado que não existe uma proposta de 

educação bilíngue pronta e preparada para ser usada em qualquer parte do mundo (Silva, 2006). A 

aplicação prática do modelo de educação bilíngue não é simples e exige cuidados especiais, formação de 

profissionais habilitados, diferentes instituições envolvidas com essas questões (Lacerda, 1998), entre 

outras situações que só a prática pode determinar. Não existe uma proposta de educação bilíngue que 

possa ser transposta universalmente. Existem são processos históricos e culturais que produzem 

diferentes propostas de educação bilíngue (Lacerda, 2000). Nesta linha, Skliar (2001) afirma que é 

preciso 

 entender que a educação bilíngue constitui um ponto de partida para uma discussão política sobre 

as questões de identidades [S]urdas, relações de poder e conhecimento entre s[/S]urdos e ouvintes, 

movimentos de resistência dos [S]urdos, ideologias dominantes, discursos hegemónicos, a função da 

escola e articulação de políticas públicas. (pp. 90-91) 

Uma grande controvérsia da educação bilingue está relacionada com a percentagem de docentes 

formados e especializados (Ruivo,1999), pois só um professor adequadamente habilitado pode 

implementar quer práticas de sala de aula inclusivas quer um trabalho colaborativo com os demais 

agentes educativos (Brito, 2002).  

Se, no passado, os gestos foram considerados os grandes responsáveis pelas dificuldades de 

integração do indivíduo surdo no meio social geral, agora, a perspectiva de trabalho bilíngue realça que o 

acesso à lingua oral é considerada como um acto de dominação da maioria (a "sociedade ouvinte") sobre 

uma minoria (a "comunidade dos surdos") (Bueno, 1998). Nesta perspectiva, a aceitação de uma língua 

implica a aceitação da cultura respectiva. A passagem para a educação bilíngue significa uma mudança 

ideológica com respeito à surdez e não uma mudança meramente metodológica. Assim, o currículo deve 

conter aspectos da cultura Surda, sendo objectivo central dos responsáveis pela sua implementação “o 

desenvolvimento de uma identidade Surda positiva, o reconhecimento de aspectos relacionados com a 

surdez na comunidade ouvinte e o respeito pelos vários aspectos relacionados com a minoria Surda: 

língua e cultura” (Knight e Swanwick, 2002, p. 30). Assim, Tartuci (2002) dá ênfase ao facto do  

bilinguismo te[r] como meta educacional viabilizar a presença de duas línguas no contexto escolar do 

aluno [S]urdo. Entende-se que, ao valorizar e tornar acessível o uso da língua natural dos [S]urdos, 
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essa vivência cria a possibilidade dele construir uma auto-imagem positiva e, ao mesmo tempo, se 

desenvolver cognitiva e linguisticamente, o que trará repercussões importantes na sua formação 

enquanto pessoa. Também, o domínio da língua [gestual] facilitará a aprendizagem da língua dos 

ouvintes, como segunda língua. (p. 34) 

Relembrando as palavras de Perlin (2002), “a história dos s[/S]urdos é escrita pela História da 

Educação, e a História da Educação dos s[/S]urdos (…)” pode ter, ao nível de Portugal, um reinício com 

as menções à pedagogia bilíngue anunciada pelo decreto-lei n.º 3/2008. Os artigos deste decreto são 

como refere Silva (2006) um “projecto político-pedagógico” que recorre à escola como ponto de partida 

para alterar “as condições sócio-económicas, linguísticas e culturais dos s/Surdos” (p. 112). Desta forma, 

pode ser reconhecida uma nova concepção do Surdo e da surdez, enquanto pessoa bilíngue e bi-cultural 

(Knight e Swanwick, 2002). Apesar disso, a aceitação e concordância entre os responsáveis pela 

aprendizagem formal dos Surdos está envolta em algumas críticas quanto à concepção do processo de 

ensino-aprendizagem destes alunos (Pittman e Huefner, 2001), dado que pressupõe que os responsáveis 

tenham domínio das línguas envolvidas e do modo de funcionamento de cada uma, assim como das suas 

implicações sociais (Lacerda e Lodi, 2007). Para estes autores, 

(…) os processos de ensino-aprendizagem devem adoptar procedimentos metodológicos e 

contemplar um currículo que considere a diversidade sócio-cultural e linguística (…) e, para tal deve-

se tomar como base os estudos sobre ensino-aprendizagem da segunda língua (L2) e sobre o ensino 

de línguas para estrangeiros. (2007, s/p) 

A elaboração do programa curricular de LGP surge como “principal propósito de pôr em prática os 

princípios legais que defendem a sua utilização para a igualdade de oportunidades, no acesso à 

educação”(Cavaca, 2007). Pode constituir o mais recente passo em direcção à filosofia bilíngue. O 

reconhecimento e a valorização do Surdo visam antes de tudo que “a escola esteja atenta a programas 

que garantam o acesso à língua [gestual] mediante a interacção social e cultural com pessoas [S]urdas” 

(Quadros, 2002). 

A proposta de educação bilíngue oferece aos pais de alunos s/Surdos, maioritariamente ouvintes, a 

opção de encaminhar o seu educando numa perspectiva de respeito pela diferença. A aceitação da 

surdez por parte dos pais supõe longos processos de frustração (Silva, Pereira e Zanolli, 2007) pois, 
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todos ambicionam que o seu filho se possa vir a tornar ouvinte. O encaminhamento educativo está 

fortemente relacionado pela informação após o diagnóstico, pela atitude dos profissionais que o dão a 

conhecer, bem como da qualidade do seu aconselhamento. Assim,  

de acordo com a familiaridade que têm com a surdez, com as orientações recebidas dos profissionais 

que os atenderam e com a expectativa que constróem em relação aos filhos, os pais adoptam, 

mesmo sem o saber, uma determinada concepção de surdez. (Silva, Pereira e Zanolli, 2007, p. 280) 

As representações que se criam da surdez influenciam todo o processo pedagógico (Bittencourt e 

Montagnoli, 2007) que pode ser desenvolvido com a criança. Como reforçam as autoras, a proposta 

bilíngue faz da escola para além de um local de alfabetização, um local onde através dos processos ai 

desenvolvidos, “os pais passem a conhecer melhor o potencial dos filhos e lhes dêem mais valor” (p. 

247).     

Cabe a todos os profissionais que contactam com os pais, independentemente da área ou da 

formação académica, um esclarecimento o mais claro e assertivo possível, em relação à surdez para que 

as opções educativas sejam conscientes e desenvolvidas no sentido do sucesso pleno da criança. Silva 

(2006) refere que a proposta bilíngue precisa transcender os espaço escolar mediante políticas públicas 

que propiciem o desenvolvimento linguístico dos Surdos em diversos ambientes. A proposta bilíngue da 

educação deve, pouco a pouco, resolver ingenuamente um problema social e histórico que impede os 

Surdos de ascenderem a um nível elevado. 

 

2.2.3. Concepção de surdez – uma visão muito para além do déficit  

A educação bilíngue propõe a transformação da educação dos Surdos para uma pedagogia 

socializada, abandonando as práticas clínicas e terapêuticas. Santana e Bergamo (2005) consideram que 

essa transformação vem acompanhada de uma mudança de nomenclatura, não só terminológica, mas 

também ao nível de conceito: ”de deficiente auditivo para surdo, ou ainda Surdo”(p. 567). Moura (2000) 

refere que os termos surdo e Surdo são termos ideologicamente marcados, aos quais estão associadas 

as concepções de surdez. Estas representações estão enraizadas no conceito de surdez e da pessoa 

Surda, com ênfase na “«diferença» e não mais na «deficiência»” (Bittencourt e Montagnoli, 2007, p. 243).         
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As perspectivas com que se entende a surdez e os Surdos têm mudado, de um modo geral, ao longo 

dos tempos e dos diferentes contextos vividos. Segundo refere Lane (1998), actualmente são duas as 

visões dominantes que se confrontam no sentido de determinar a via a seguir na educação da criança 

s/Surda: a abordagem clínica e patológica, associada aos surdos e a abordagem social da cultura da 

comunidade Surda, referente aos Surdos, muitas vezes designada de sócio-antropológica. Knight (1998) 

não mencionando directamente as duas abordagens estabelece um paralelismo com as mesmas quando 

se refere ao “modelo de incapacidade” e à “perspectiva da surdez” (p. 215-217). Estas formas de 

concepção da surdez estão enraizadas segundo o autor em modelos médicos, sociais e educacionais, 

sendo que na “perspectiva da surdez” há também que considerar o modelo linguístico.  

Os médicos, audiologistas, psicólogos e outros profissionais de saúde são os que mais consideram 

os Surdos como indivíduos portadores de uma incapacidade que os impede de ouvir. Jiminéz e os seus 

colaboradores (1997) referem que, para se entender a surdez, é fundamental compreender em relação à 

perda auditiva: os conceitos gerais, as classificações, as técnicas e métodos de avaliação a fim de 

reconhecer as implicações que pode ou não causar. Estas definições só se consideram importantes ao 

nível educacional para desmistificar as concepções dos profissionais que reconhecem a surdez como 

impeditiva (Guarinello et al., 2006) do natural desenvolvimento dos Surdos. 

A classificação da surdez é feita genericamente tendo em conta o momento do aparecimento: pré-

natal, peri-natal ou pós-natal; a origem: hereditária ou não hereditária; a parte do sistema auditivo 

afectada: condutiva, neurossensorial ou central e a época de aquisição da língua oral: pré ou pós-lingual. 

O audiograma resultante do diagnóstico de perda auditiva conjuga duas grandezas Físicas para 

objectivar o grau existente: a frequência e a intensidade sonora (Cline e Frederickson, 2002) e por isso, 

segundo o grau audiométrico, a surdez é estabelecida como: leve, moderada, severa ou profunda.  

Botelho (2002) assume muito peremptoriamente uma posição que não centra no grau de surdez, na 

classificação de perda auditiva, o factor relevante no que respeita às possibilidades do sucesso escolar 

dos Surdos. Diz a autora que, 

os adeptos da relevância das perdas auditivas para a proposição de modelos educacionais ou para a 

diferenciação dos resultados pedagógicos desconhecem completamente o facto de que os [S]urdos 
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se orientam a partir da visão, ainda que com os seus restos auditivos, maiores ou menores, façam 

algum uso das pistas acústicas. (p. 14) 

A autora refere ainda que “um s[/S]urdo que tem uma perda auditiva leve pode ter as mesmas ou 

mais intensas dificuldades que um s[/S]urdo profundo” e por isso, “insistir na classificação por graus de 

perda auditiva é uma forma de desvio de questões que são de facto importantes” (p. 15). O 

posicionamento ao nível dos conceitos e das terminologias não é suficiente. É importante uma nova 

significação social e um novo reconhecimento geral dos Surdos como comunidade e da sua língua como 

forma legítima e independente de comunicação.  

A partir do diagnóstico, a “convivência com a surdez”, por parte dos pais, é reportada em quatro 

estádios: “negação, resistência, afirmação e aceitação” (Bittencourt e Montagnoli, 2007). Segundo os 

mesmos autores, pelo facto da maioria dos Surdos serem filhos de pais ouvintes é na família que 

encontram a primeira privação à sua identidade. Com algumas consequências a nível escolar estes 

autores referem que 

[a] privação linguística imposta aos [S]urdos pelas próprias famílias, visto que a maioria dos [S]urdos 

são membros de famílias ouvintes, que em geral desconhecem ou não aceitam o uso da língua 

[gestual], [leva a que] ingress[em] na escola com um pobre cabedal de conhecimentos do mundo 

comparado com as crianças ouvintes. (p. 246) 

A concepção de surdez que a família tem, em particular a progenitora, determina a modalidade de 

comunicação que irá privilegiar na interacção com o seu filho e a futura modalidade educativa (Silva, 

Pereira e Zanolli, 2007) em que o irá encaminhar. A natureza e o grau de comprometimento dos pais e 

dos demais familiares são decisivos para o sucesso do desenvolvimento da criança Surda  (Bittencourt e 

Montagnoli, 2007). 

Guarinello, Massi e Berberian (2007) referem que, pelo facto do contacto familiar não ocorrer de 

forma natural, na medida que “os pais ficam mais confortáveis se usarem a fala e a audição e as crianças 

[S]urdas [acabaram por] adquir a linguagem principalmente por meio da visão”(p. 206), isso depois tem 

reflexos principalmente ao nível das dificuldades com a leitura e com a escrita. Santana e Bergamo 

(2005) defendem que conferir à língua gestual o estatuto de língua não tem apenas repercussões 

linguísticas e cognitivas, mas também repercussões sociais. O reconhecimento e legitimação da língua 
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gestual, adquirida em qualquer idade, é o pilar base da construção de uma “identidade Surda” (Moura, 

2000).  

As línguas gestuais estão presentes nos cinco continentes, mas não são universais, cada uma tem  a 

sua própria estrutura gramatical, sendo que com as línguas gestuais é possível expressar qualquer 

conceito complexo, subtil ou abstracto (Chaveiro e Barbosa, 2005). Elas possuem estruturas próprias que 

são independentes das línguas orais e auditivas. As línguas gestuais têm um sistema linguístico 

altamente estruturado e tão complexo como as línguas faladas e são estruturadas neurologicamente nas 

mesmas áreas cerebrais das línguas orais (Campbell, MacSweeney e Waters, 2007). 

A apropriação de uma língua “natural” (Storbel, 2006) é um factor primordial na formação da 

identidade da pessoa, pois é segundo Vygotsky a base das suas interacções sociais e experiências 

culturais (Perlin, 1998). A constituição da identidade é segundo a mesma autora favorecida pelo contacto 

entre membros da comunidade Surda, através da utilização, ou não da língua gestual. Lacerda (2007), 

também sustentada nas teses de Vygotsky acrescenta que é “na/pela/com a linguagem que o sujeito se 

constitui, com as suas características tipicamente humanas, que o diferenciam dos demais animais, 

caracterizando assim a sua relevância da linguagem para o desenvolvimento” (p. 259). 

Segundo Agrella, Nascimento e Passos (2000), a língua não pode ser ensinada, precisa ser 

vivenciada, corresponde a uma aquisição do social para o individual. A linguagem por sua vez é inata ao 

indivíduo. É tida como tudo o que envolve significação, é nela que o indivíduo se constitui, percebe o 

mundo e a si próprio (Dizeu e Caporali, 2005). As mesmas autoras dão ênfase ao facto de não ser dada à 

criança Surda a possibilidade de interacções sociais com outros Surdos mais velhos para adquirirem 

“uma língua própria para construírem a sua linguagem” e por isso, existem relatos depreciativos que 

afirmam “ser a surdez causadora de limitações cognitivas e afectivas” (p. 587).   

A constituição da identidade não está necessariamente relacionada com a língua gestual, mas sim 

como refere Santana e Bergamo (2005) “à presença de uma língua que [dê ao Surdo] a possibilidade de 

se constituir no mundo como «falante», ou seja, à constituição da sua própria subjectividade pela 

linguagem e às implicações dessa «constituição» nas suas relações sociais” (p. 570), contribuindo para o 

funcionamento cognitivo e afectivo (Góes, 1999). O falar, segundo Rabelo (2006) tem uma conotação 

muito mais ampla do que simplesmente emitir sons. Abrange o domínio das estruturas fonémicas, 
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morfossintáticas e semânticas que fazem parte da gramática específica de qualquer língua” (p. 381). 

Como refere Bettencourt (1994), a língua gestual é  

falada através de um espaço tridimensional, onde a configuração das mãos, o movimento corporal, a 

expressão facial, a localização e a orientação das mãos descrevem todo o esplendor que nos rodeia, 

o que vemos, sentimos, pensamos e transmitimos através do sentido das palavras. (p. 1)  

Apesar de se tratar de uma citação bastante extensa, vale a pena citar algumas passagens do livro 

“O Grito da Gaivota” de Emanuel Laborit, que de uma maneira muito simples expressam o que acontece 

aos Surdos até descobrirem a sua língua e o seu modo de expressão natural.  

Não havia compreendido que eu era [S]urda. Somente que existia uma diferença (…). Nunca havia 

visto [S]urdos adultos, portanto, na minha cabeça, os [S]urdos nunca cresciam. Iríamos morrer assim, 

pequenos (…). Essa lógica cruel permanece enquanto as crianças surdas não se encontram com um 

[S]urdo adulto. Elas têm necessidade dessa identificação com os adultos, uma necessidade crucial. É 

preciso convencer todos os pais das crianças [S]urdas a colocá-las em contacto o mais rápido 

possível com adultos [S]urdos, desde o nascimento. Ela se construirá longe daquela solidão 

angustiante de ser a única no mundo, sem ideias construtivas e sem futuro (…). Para quem se 

habituou a virar a cabeça ao chamado de seu próprio nome, é talvez difícil entender. A sua 

identidade está dada desde o nascimento. Não têm necessidade de pensar nela, não se questionam, 

sobre si mesmos. São “eu”, naturalmente, sem esforço. Eles se conhecem, se identificam, se 

apresentam aos outros com um símbolo que os representa, mas a Emanuelle [S]urda não sabia que 

ela era eu (…). Naquela idade, sentia-me pouco como uma estrangeira em minha própria família. 

Não tinha cumplicidade com alguém semelhante a mim. Não me podia identificar (…). Eu tinha [após 

a aquisição da língua gestual] tantas perguntas a fazer. Tantas e tantas. Estava ávida, sedenta de 

respostas que me podiam responder (…)” (Laboritt, 2000) . 

O contacto com outro Surdo oferece “novas possibilidades interactivas, de compreensão, de diálogo, 

de aprendizagem que não são possíveis (…) por meio da língua oral” (Santana e Bergamo, 2005, p. 567).  

Perlin (1998) assume que a comunicação visuo-gestual/gestual-visual, reportada por alguns 

autores como vísuo-espacial ou espaço-visual (Chaveiro e Barbosa, 2005) ou ainda, gesto-visual 
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(Dizeu e Caporali, 2005), considerada de forma plural e multifacetada é a base fixa de referência para a 

identidade Surda na sua plenitude. Segundo a autora existem, associadas à mesma terminologia, 

identidades “flutuantes, inconformadas, de transição e híbridas ou heterogéneas” que dependem, entre 

outras coisas, de como o sujeito lida com a sua condição e com o contexto social no qual está inserido.  

Associada à identidade Surda surge muitas vezes o termo “comunidade Surda” (Bueno, 1998), 

“mundo Surdo” ou “cultura Surda” (Sá, 2006). Grande parte dos profissionais que trabalham com Surdos 

ou que, de alguma maneira vêm a sua vida ligada a eles já usaram naturalmente e sem darem por isso 

em expressões como “comunidade Surda ou mundo Surdo” (Ricou, 2000). Esta expressões  nnão 

pretendem colocar a cultura Surda de um lado e a cultura ouvinte de outro, como se se tratasse de 

“oposições binárias”, mas sim da tentativa de proclamar os Surdos enquanto grupo social, caracterizados 

por uma cultura de organização (Sá, 2006). Skliar (1998) refere que, quando se trata de reflectir sobre 

cultura Surda, existe alguma renitência, pela concepção de “cultura universal, a cultura monolítica”. A 

cultura Surda não é, segundo o autor, “uma imagem velada de uma hipotética cultura ouvinte. Não é o 

seu revés. Não é uma cultura patológica” (p. 28). O autor refere mesmo que quem tem dificuldade em 

entender a existência de uma cultura Surda geralmente são pessoas que pensam que nada há fora de 

sua própria referência cultural, consequentemente entendem a cultura Surda como uma anomalia, um 

desvio, uma irrelevância. Santana e Bergamo (2005) referem que a “cultura Surda” está relacionada com 

todo o tipo de mecanismos e estratégias utilizadas pelos seus membros: um despertador que vibra; o uso 

de fax ou telefones adaptados, ao invés do telefone convencional; a campainha luminosa, ao invés de 

sonora e até as piadas que são contadas. É, por assim dizer, uma cultura de adaptação à diferença e 

produtora de um elo social característico que se recria todos os dias e é muitas vezes, desconhecida e 

ignorada (Sá, 2006). De acordo com Santana e Bergamo (2005), 

(…) os [S]urdos, apenas por fazerem parte de um grupo que fala uma língua determinada, não 

podem ser considerados membros de uma outra cultura, já que cultura implica bem mais que se ter 

uma língua em comum. Dir-se-ia, assim, que cultura não é só uma língua: a língua, isoladamente, 

não totaliza uma cultura. Os [S]urdos crescem segundo os valores, as crenças, os símbolos, os 

modos de agir e de pensar de um sistema socialmente instituído e em transformação. (p. 573) 
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Na perspectiva de Lane (1998), a cultura Surda não surgiu do nada nem existe isolada. O 

aparecimento da comunidade Surda foi na opinião do autor, a resposta alternativa aos sentimentos e às 

vivências de isolamento experienciadas e partilhadas por aqueles que passaram a ser os seus membros. 

Por outro lado, é importante referir que o termo comunidade Surda se refere aos lugares onde os Surdos 

se encontram, onde se sentem entre iguais, seja na escola, nos clubes, nos eventos desportivos, nas 

festas ou noutros acontecimentos e muitas vezes, os membros não são só Surdos. Também se 

consideram membros os demais que se identificam com os problemas da surdez (familiares, 

profissionais) ou fazem parte de uma família Surda (filhos ouvintes de pais Surdos), ou ainda Surdos que 

vêm de outros lugares e que ainda não aprenderam toda a escala de aptidões requeridas para aquela 

comunidade (Bueno, 1998). A comunidade Surda corresponde a todos os lugares onde um grupos de 

Surdo se reúne: associações, igrejas, escolas, clubes e divulga a sua cultura, troca ideias e experiências 

por meio da língua que os une (Dizeu e Caporali, 2005).   

A comunidade Surda como se pode verificar é construída a partir de uma atitude de diferença. A 

perda de audição que possuem é encarada não como uma diferença, mas como uma característica que 

lhes permite o desenvolvimento de uma forma de linguagem própria e única. Segundo Lane (1998), entre 

a comunidade Surda existe uma extraordinária lealdade de grupo, a qual se alarga na sua defesa quando 

os seus membros negam qualquer tipo de informação aos ouvintes sobre a sua língua e a sua cultura. Os 

membros da comunidade crêem, tal como os membros de outras minorias culturais, que o casamento 

deve ser contraído com outro membro pertencente à mesma minoria: o casamento com uma pessoa 

ouvinte é totalmente desaprovado.   

A partir do momento em que os Surdos se começaram a reunir em escolas e associações e se 

constituíram em grupo, por meio de uma língua, foram criadas as condições necessárias para reflectirem 

sobre um universo de discursos, sobre eles próprios, o que os interliga e com isso conquistaram um 

espaço favorável para o desenvolvimento ideológico da sua identidade (Souza, 1998). Não é saudável 

alegar uma identidade, cultura ou perspectiva Surda unificadora, pois os Surdos também se enquadram 

nas categorias de raça, género, classe, nacionalidade, condição física e em outras fontes de 

“diferença”(Sá, 2006). Os membros da comunidade Surda têm contacto uns com os outros através das 
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mais diversas redes de comunicação, com elementos da sociedade maioritária e muitos membros desta 

comunidade provêm das mais variadas minorias étnicas (Lane, 1998). 

Na visão estabelecida pela comunidade Surda encontramos um conjunto de indivíduos pertencentes 

a uma minoria linguística que têm uma língua própria, uma cultura característica e uma comunidade muito 

específica (Gesueli, 2006). Desta forma, como refere Lane (1998), os Surdos pertencentes à comunidade 

Surda consideram que é o silêncio de que são portadores que os distingue dos ouvintes, pelo facto de 

possuírem uma identidade muito especifica e uma língua que é essencialmente espacial e visual. A sua 

especificidade permite de igual modo apreciar música, estabelecerem uma conversa, sem que vivam 

fechados numa redoma, isolados dos ouvintes por uma barreira (Bueno, 1998). Na realidade o Surdo, só 

não consegue comunicar na língua dos ouvintes, de resto desfruta de igual modo das belezas do mundo 

(Dizeu e Caporali, 2005). 

A surdez e os Surdos têm que ser entendidos fundamentalmente na base epistemológica que os 

caracteriza ao longo dos tempos, pois são exactamente essas raízes que fazem com que formem um 

grupo culturalmente diferente (Sá, 2006).  

Se, hoje em dia, convivermos com a comunidade Surda descobrimos elementos pacatos, sempre de 

portas abertas a dar a conhecer a sua cultura, os seus interesses e as suas manifestações como 

membros integrantes da sociedade que forma o nosso Mundo. A perspectiva da construção cultural da 

surdez só é possível numa sociedade pluralista em que consigamos aceitar os valores, a língua, as 

crenças e a diversidade de todos. A construção Surda sobre a surdez só é possível se assentar na sua 

língua natural, na existência da cultura Surda e da comunidade Surda (Ruela, 2000). 

 

2.3. Práticas de Ensino das Ciências e os Alunos s/Surdos 

Não se encontraram estudos que se debruçassem, em particular, sobre as práticas pedagógicas de 

ensino das Ciências para alunos s/Surdos. Alguns aspectos referidos para as práticas, em geral, com 

alunos s/Surdos são susceptíveis de serem transferidas para o processo de ensino-aprendizagem das 

Ciências.  
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Na relação professor-aluno, o docente de Ciências pode através das mais diversas circunstâncias 

reconhecer situações que determinam o sucesso da dimensão pedagógica. O professor necessita 

conhecer muito bem o seu aluno, as suas potencialidades, fraquezas e disposições para aprender a 

melhor forma de viabilizar o seu processo de ensino-aprendizagem (Picchi, 2002). A aprendizagem deve 

ocorrer fundamentalmente, em torno de situações reais, simuladas, ou se possível em actividades de 

situações reais do dia-a-dia dos alunos s/Surdos. Como refere Melero (2008), nas suas reflexões só se 

consegue construir uma escola verdadeiramente inclusiva se forem derrubadas barreiras culturais 

(conceptuais e atitudinais), políticas (normativas contraditórias) e didácticas (processo de ensino-

aprendizagem). O professor deve, no desenho das actividades curriculares, proporcionar aos alunos 

vivências de pequeno e grande grupo, e também individuais, para que através da reflexão realize 

aprendizagens de formas de relacionamento em sociedade (Picchi, 2002). A mesma autora, citando e 

parafraseando Mazzotta (1993), refere que a formação especializada para o professor só deixará de fazer 

sentido, no momento em que, além das condições gerais do sistema de ensino, os professores 

apresentarem qualificações tais que viabilizem, sem descrédito e etiologias, o atendimento apropriado 

das necessidades educativas dos mais variados alunos. 

Para proporcionar um acesso claro e coerente a todas as aprendizagens de Ciências, o professor 

não deve recorrer unicamente à oralização para a exploração dos conteúdos programáticos. Deve  utilizar 

toda a espécie de apoios à linguagem: imagens, esquemas, resumos, dramatizações, quadro negro, 

caderno, retroprojector, slides, computadores, etc (Lane, 1998). As novas tecnologias são sempre um 

bom recurso. Esses métodos permitem eliminar as interferências das experiências concretas, 

favorecendo a especulação e a previsão por parte dos alunos, as quais constituem exercícios mentais 

que estimulam a manipulação das ideias como meio de construir conhecimento (Martins e Veiga, 1999). 

Por outro lado, permitem um verdadeiro envolvimento do aluno na actividade a desenvolver e têm o 

suporte visual que se reconhece fundamental para os alunos s/Surdos.  

O cariz prático das Ciências, possibilita, na maioria das vezes o desenvolvimento de actividades 

dessa índole, nomeadamente actividades de laboratório.   

Uma actividade de aprendizagem como o trabalho prático deve ser, assumida pelos professores 

como facilitadora do desenvolvimento conceptual dos alunos, proporcionando a compreensão de 
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aspectos particulares do método científico, do papel da observação e da teoria, do estatuto 

epistemológico da hipótese, do impacto científico, tecnológico e social de uma ideia e do relevo da 

História da Ciência. (Martins e Veiga, 1999, p. 59)    

A prática pedagógica com alunos s/Surdos tem que ultrapassar os processos de aquisição e de 

domínio dos usos primários da língua oral, do desenvolvimento do conhecimento vocabular e da 

correcção de aspectos articulatórios, reforçando acima de tudo o apoio visual e uma tentativa de 

adequação do ritmo de ensino às possibilidades da criança surda (Reis e Gil, 2003). 

Quando, por algum motivo, não é possível implementar uma actividade prática, o docente deve 

procurar não ser estático, pelo contrário, ser o mais expressivo possível. A expressão facial e corporal, 

assim como os suportes esquemáticos e gráficos que utiliza são um terço da mensagem que pretende 

que seja interiorizada.  

A aprendizagem cooperativa é uma estratégia de ensino centrada no aluno e no trabalho colaborativo 

em pequenos grupos, grupos que se organizam na base das diferenças dos seus membros – a diferença 

como um valor – e que recorre a uma diversidade de actividades, formas e contextos sociais de 

aprendizagem, para ajudar os alunos a, activa e solidariamente, crítica e reflexivamente, construírem e 

aprofundarem a sua própria compreensão do mundo em que vivem (Leitão, 2006). As experiências de 

cooperação entre pares, com e sem NEE são da total responsabilidade do professor e devem estar em 

grande número contidas no seu desenho curricular, pois proporcionam a todos uma oportunidade de 

crescimento social e emocional (Nielsen, 1999). O ambiente interactivo e cooperativo que pode ser criado 

na sala de aula de ciências, permite ao aluno s/Surdo ultrapassar os problemas de desenvolvimento que 

muitas vezes lhe são apontados. Não é a surdez per si que provoca tais problemas, mas sim o contexto 

interaccional que se priva a criança de desfrutar (Ledeberg, 1993), no sentido de desenvolver emocional, 

linguística, cognitiva, social e principalmente academicamente, as suas potencialidades. Se, nas aulas de 

ciência se der ênfase ao pleno envolvimento de todos na construção da sua literacia cientifica, através da 

experimentação, do conhecimento dos procedimentos e técnicas de fazer ciência, em contextos 

familiares e situações reais do quotidiano, ajuda os alunos s/Surdos “a obter um melhor conhecimento e 

compreensão do mundo que os envolve” (Monteiro, 2002, p. 20). Essa expressão e intenção deve ser 
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sentida pelos próprios, para que os mesmos valorizem o seu processo de ensino-aprendizagem e o 

norteiem no desenvolvimento das suas competências. 

Enquanto se finalizava este trabalho surgiram novas demandas legisladas expressas no decreto-lei 

n.º3/2008 acerca do processo de ensino-aprendizagem dos alunos s/Surdos. Na leitura atenta do mesmo 

é reconhecido que todos os docentes, de todas as áreas do saber desempenham um papel importante no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos s/Surdos. Dessa forma, é reconhecido que os professores 

de Ciências desempenhem um papel activo na concepção e aplicação das suas estratégias para que os 

s/Surdos não sejam continuadamente um grupo de alunos cuja aprendizagem formal não os consegue 

preparar correctamente para a vida activa, tornando-os um grupo fragilizado e muitas vezes conotado 

negativamente. O estudo foi desenvolvido, nomeadamente por se desejar fazer o levantamento empírico 

de alguns aspectos que pudessem contribuir para alterar esta visão dos s/Surdos..  


