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A influencia da comunica'l;io que envolve família-filho-escola no processo de desenvolvimento
e aprendizagem do sujeito surdo

Vera Lúcia Marostega*
Angela Nedlane dos Santos**

o presente artigo aborda o tema da ccrrunlcacño entre fam1ia ouvinte, filho surdo, escola para
surdos e sua influencia no desenvolvimento e aprendizagem do sujeito surdo. O estudo tem como base
teórica o enfoque Sócio-antropológico da surdez, com algumas contríbukñes dos Estudos Culturais. A
pesquisa realizou-se no contexto de uma escola para surdos localizada no municipio de Santa Maria, RS,
e envolveu fam1ias ouvintes de alunos surdos que estudam nesta escola, bem como professores e
instrutores de língua de slnals, As pessoas surdas que estudam em uma escola para surtíos, com caráter
sócio-antropológico, comunicam-se através da língua de sinais, língua prépria da cultura surda, a qual é
adequada as suas necessidades, já que se apresenta na modalidade espaco-vlsual. A rratoría dos país
das pessoas surdas é ouvinte e sua língua se dá em outra modalidade, a oral-auditiva. A partir dlsso,
buscamos conhecer como a corrumcacño se estabelece entre a farrilia ouvinte, o filho surdo e a escola
para surdos, influenciando no desenvolvimento e na aprendizagem do sujeito surdo. Os dados obtidos no
decorrer da pesquisa nos levam a crer que o modo como essa corrunícacño acontece manifesta
influencias diversificadas no desenvolvimento e na aprendizagem do sujeito surdo.

Palavras-chave: Famnia. Escola para Surdos. Corrunlcacéo.

* Profa. Do nept. de Educac;:!ío Especial CE/UFSM.
** Mestranda em Educacao/CE/UFSM.

Consíderacñes iniciais

A Educa~ao Especial, especificamente na área da surdez, marca um espaco de transi~ao

significativo, deixando o olhar cñnlco-terapéuttco e passando a representar a surdez em um outro
campo. Esse novo espacc pode ser chamado de Estudos Culturais, Pedagogia da Diferen~a ou Pedagogia
dos Surdos, o qual traz um outro modo de representar os surdos e a surdez. É a partir desse viés que
este texto foi construído.

Por meio desse artigo objetivamos trazer a público aspectos importantes de uma pesquisa realizada
durante o ano de 2004 e 2005, vinculada ao Curso de Especializa~ao em Educa~ao Especial da
Universidade Federal de Santa Maria.

Nas últimas décadas, as escolas para surdos, em sua rraiona, estáo realizando a~5es para
concretizar essa educacáo, que difere das que até entáo penmeiam as práticas educativas - o oralismo e
a corrunrcacáo total - que representam o olhar cllnlco-terapéutlco da surdez1 . Escolas para surdos
estéo proporcionando aos alunos surdos, o mais cedo possível, a aqulslcáo da língua de sinais, sua língua
natural, que além de ter fun~ao comunicativa, tem a fun~ao de desenvolvimento do pensamento. Elas
oferecem também o acesso aos conteúdos curriculares através da língua de sínaís, proporcionando
assim, a construcño de conhecimentos a partir de sua língua próprla, Para esses alanos, a Língua
Portuguesa é considerada uma segunda língua e seu aprendizado é proporcionado considerando-a como
língua estrangeira. Além dlsso, essas escolas oportunizam o contato dos surdos com seus pares, o que
possibilita a construcáo de identidades surdas, que os auxiliam a constituírem-se como pessoas surtías,
como pessoas diferentes, bem como a manter as comunidades surdas e sua cultura.

Skliar (2001) nos coloca que, segundo as estatísticas intemacionais, cerca de 95% das crlancas
surdas nascem em famnia ouvinte que" ... geralmente desconhece, ou, se conhece, rejeita a Língua de
Slnals." (p. 132). Essas fam1ias, ao ser diagnosticada a surdez dos filhos, sentem-se desamparadas e
perplexas e acabam reproduzindo um preconceito contra a diferen~a, buscando, incessantemente, a
"cura", através de tratamentos reabilitatórios (DANESI, 2001). Essas atitudes térn relacéo com os

discursos da nonmaliza~ao, realizados principalmente por profissionais da área da saúde com quem os
país tem os primeiros contatos e infonma~5es.

Na idade escolar das enancas surdas, as farrilias passam a procurar uma escola para que seus
filh d N i f ni IdA i i d
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A pesquisa tol realizada no contexto de uma escoía para surtíos da cidade de Santa Maria, RS e,
por meio da revlsáo de literatura, observacñes, entrevistas serri-estruturadas e análise dos dados foi
possível construí-la. O objetivo principal foi o de analisar a influencia da corrunlcacño entre a famma
ouvinte, o filho surdo e a escola para surdos no desenvolvimento e aprendizagem do educando surdo.

No primeiro momento do texto, faremos a contextuejzacéc da pesquisa. Em seguida, traremos ao
texto as contríbulcñes dos Estudos Surdos e dos Estudos Culturais a nossa pesquisa. Lego depois,
abordaremos a importancia do meio social e cultural para o desenvolvimento da Iinguagem e a questáo
do desenvolvimento e da aprendizagem do sujeito surdo. Por último, traremos as conslderacñes finais
deste trabalho.

Contextualizando a pesquisa

Esta pesquisa realizou-se no contexto de uma escola para surdos localizada na cidade de Santa
Maria - RS. É uma escola organizada por ciclos de fonma~ao. Atende a populacéo surda por meio da
educacño infantil, do enslno fundamental e da educacáo de jovens e adultos. Essa escola lnlcíou suas
atividades em 2000. Sua cria~ao é o resultado do movimento da Comunidade Surda, dos professores e
farriliares das pessoas surdas. De acordo com o seu Projeto Político Pedagógico, visa uma Educa~ao

Bilíngüe para Surdos, a qual está em processo de implementa~ao. Constitui-se numa escola que busca
trabalhar de acordo com o desenvolvimento dos alunos e a partlclpacáo da comunidade.

Os sujeitos participantes da pesquisa foram os integrantes de quatro fammas ouvintes com filhos
surtíos, os quais estudam na escola para surdos; quatro professoras, dos quatro alunos surdos e duas
instrutoras de Iíngua de sinais, que atuam como instrutoras de língua de sinais para pais e comunidade.

Com todos os sujeitos da pesquisa foram realizadas entrevistas semi-estruturadas. Além dessas
entrevistas, foram realizadas observacñes diretas das aulas da Iíngua de slnals, para país e comunidade,
oferecidas pela referida escola.

Um outro olhar em rela~ao a pessoa surda: contríbulcñes dos estudos surdos e dos estudos
culturals
A maioria das crlancas surdas nasce em fam1ias ouvintes e seu primeiro contato lingüístico e
comunicativo é com a língua oral, Iíngua de seus país, a qual nao é adequada as necessidades culturals e
lingüísticas das pessoas surdas. Essa é a realidade das fammas envolvidas na pesquisa. A partir da
descoberta da surdez do filho, diversas sao as atitudes dos pais. Uma dessas atitudes é a busca por
tratamentos reabilitatórios para os filhos que se configuram em práticas de caráter cjíntco-terapéuttco.
As práticas, a partir do olhar cllnlco-terapéutlco, em rela~ao a surdez, sao apontadas por Lunardi, como
sendo a

[ ... ] busca frenética para fazé-los falar; a centralidade da oraliza~ao como marco principal da
deflnlcáo de políticas pedagógicas para a sua educacño, a proibi~ao do uso da língua de sinais, Iíngua
essa constituidora de identidades e comunidades, isolamento comunitário entre enancas e adultos
surdos, práticas de colonlzacño e controle de seus corpos e mentes, como a experiencia bionica dos
implantes cocleares. (2001, p. 31)

Nas fammas entrevistadas, podemos observar essa busca pela cura, que os país tiveram ou que
ainda tem para com seus filhos surdos. Tal busca reflete uma vlsáo da surdez como deficiencia, sendo
que essa visaD provém do olhar cllníco-terapéutlco, configurado através de práticas discursivas, que
tratam como natural a busca pela horroqeneízecéo, pela norrraltaacáo, Atualmente, após seus filhos
estarem estudando na escola para surtíos, percebemos uma tenue rrudanca nessa concepcáo,

A alteridade2 "deficiente" é uma producño discursiva da nonmalidade. O que é nonmal ou nao é uma
producáo histórico-social, construída pelos discursos que acontecem nas relacñes de poder. Quem tem o
poder, em detemninada sttuacáo, de dizer quem é nonmal, diz também quem nao é normal e, é dessa

fonma que deficiencia, anormalidade ou diferen~a sao construídas. A dlterenca, portento, nao é natural.
Ela é produzida histórica e socialmente através de discursos e das rela~¡¡es de poder. É preciso
desnaturalizar a diferen~a.

No disc urso da nonmalidade, o surdo é o outro do ouvinte, é produzido pelo que Ihe falta. Nesse
discurso o surdo está fora da nonma, que é ser ouvinte. No entanto, a dlterenca é produzida através dos
discursos e há outro lugar para a surdez ser narrada. Este outro lugar é o espaco dos Estudos Surdos,
da Pedagogia da Diferen~a, que tem por base os Estudos Culturais.

Os Estudos Culturáis surgiram na Inglaterra com o objetivo de rorrper com as tradi~¡¡es

cristalizadas da elite que exalta a dicotorria entre alta cultura e baixa cultura. É um campo de conflitos
aberto e pemneado por diferentes abordagens. Os Estudos Culturais busca m apresentar a cultura como

líti i dit "i ta i d Ii j t d d a It I
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A cultura, desse modo, é um espaco de luta pela construcáo de significados que, de acordo com
os interesses de diferentes grupos, sao negociados e organizados através de discursos. Essas práticas
culturais se dao em constantes movimentos de relacñes de poder. Quando falamos em poder3 t sob essa
perspectiva, estamos nos referindo, nao a um poder vertical, e sim a um poder horizontal, que se dá em
redes e que é capilar. O poder está"... no centro das significa~5es e das identidades culturaís." (VElGA
NETO, 2000, p. 40).

A partir disso, consideramos que a cultura é um conjunto de práticas de representacñes. Essas
representacñes sao entendidas, nessa perspectiva, como significados que sao criados para se dizer que
isso é isso, e nao é aquilo. As representacñes se dáo no campo do discurso, que cria, que produz, e por
ísso nao sao fixas e nem sao entendidas sob o viés psicológico, que traz a idéia de representacño
mental.

Os discursos, por sua vez, sao práticas que formam os objetos de que falamos. É através dessas
práticas que representamos e que pertencemos a tal ou qual cultura. Por ísso, os discursos nao podem
ser desvinculados das relacñes de poder, por que produzem os significados das coisas e, portante,
produzem coisas.

Quando falamos em dlterenca, referimo-nos a dlterenca que é produzida por discursos e nao a uma
diferen~a que seja "natural". A diferen~a é uma construcáo discursiva, é uma díterence política.

Nos Estudos Culturais em Educa~ao a surdez é descrita como "... dlterenca política, como
experiencia visual, caracterizada como múltiplas identidades e localizada dentro do discurso da
diferen~a." (SKLIAR, 1999 a, p. 11).

Acreditamos ser importante problematizar as práticas discursivas que buscam naturalizar a questáo
da dfferenca, Para isso sao necessários discursos que tratem a surdez sob o prisma da dfferenca, O
surdo, sob essa étlca, é visto como diferente, política e culturalmente.

Esse outro modo de ver o surdo está sendo vivenciado e construido pelas fam1ias entrevistadas,
através do contato com a connunidade surda e com a cultura surda. No entanto, esse contato
aconteceu apenas quando o período mais proplcto de aquisi~ao da Iinguagem pelos filhos já havia
passado. Isso porque, nas quatro fammas entrevistadas, as idades em que ocorreram os primeiros
contatos dos filhos surdos com a língua de slnals foram, cinco, seis e doze anos de idade. Se tivesse
havido contato anterior com a língua de sinais, as enancas surdas já poderiam te-la adquirido e,
conseqüentemente, poderiam ter um vocabulário mais amplo, seus pais já teriam aprendido essa língua e
o desenvolvimento dessas enances poderia ser mais potencializado.

Quanto mais cedo houver contato com a língua de sinais por parte da enanca surda, maiores serño
as possibilidades para a realiza~ao máxima de suas potencialidades, bem como do seu desenvolvimento.
De acordo com Mello (2004, p. 154), a ccncretjzacño das potencialidades acontece através do " ...
desenvolvimento máximo das fomas especificamente infantis de atividade lúdica, prática e plástica e
também da corruntcacéo das enances entre si e entre os adultos." (grifo meu)

ApÓS a análise das entrevistas, podemos afimnar que existe a necessidade de maior esclarecimento

aos pais acerca da visao da escola em rela~ao a surdez. Para eles, ainda subsiste o discurso da
nomnalidade, que traz a representacño do surdo como deficiente por falta de audi~ao e de fala. A visao
da escola para surdos nao é essa; sua visao é a sócio-antropológica, que ve o surdo por sua díterenca
cultural e por sua dfferenca lingüística. É preciso proporcionar práticas discursivas que busquem
desnaturalizar essa representacño e que abordem a surdez a partir da dlterenca cultural e política.

Acreditamos que uma altemativa, para maior esclarecimento dos país em rela~ao a visao que a
escola tem sobre surdos e surdez, seria a construcño de uma conversa inicial com os pais, anterior a
matrícula, que buscasse esclarecer essas quest5es tao importantes. A continuidade dessas conversas
durante o ano letivo, através de reuni5es e atividades que motivem a pertlclpacéo dos pais em aprender
a língua de slnals, teria importancia ainda maior. Essas atividades poderiam ser organizadas pela escola,
em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, mais especificamente, com o curso de
gradua~ao em Educa~ao Especial (Licenciatura plena), juntamente com atividades de estágios e de
projetos de pesquisa e extensáo, considerando que estas proporcionam uma maior aproxima~ao da
construcñc do conhecimento teórico e prático. Essas atividades térn grande relevancia, pois a parceria
entre a fam1ia e a escola é imprescindível para o desenvolvimento e a aprendizagem da pessoa surda.
Sao práticas discursivas que vao produzindo significados e podem ir descristalizando a representacño
que os país tem do surdo, pela deficiencia.

A importancia do meio sócio-cultural para o desenvolvimento e a aprendizagem do sujeito surdo
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reiacionaoos oesoe os pnrrejros alas ae vioa aa enanca, A aprenmzaqern esta sempre um pouco a Treme,
proporcionando o desenvolvimento.• (1997, p. 70).

De acordo com a teoria sócio-interacionista de Vygotsky (1991) a aprendizagem está intirnamente
relacionada com a lnteracño social. Segundo Oliveira (1997) a aprendizagem pode ser definida corro ....
o processo pelo qual o indivíduo adquire inforrna~5es, habilidades, atitudes, valores, etc. a partir de seu
contato com a realidade, o meio ambiente, as outras pessoas." ( p. 57). Dessa forma, a aprendizagem
tem estreita rela~ao com a Iinguagern, poís é através dessa que ocorre a media~ao entre o sujeito
aprendente e o mundo. A aqulslcáo da Iinguagem, de acordo com Vygotsky (1991), dá-se a partir das
rela~5es interpessoais, no sentido do meio social para o indivíduo. Assim, o meio social, lingüístico e
cultural, em que a críenca vive, é essencial para o seu desenvolvimento e aprendizagem. Desse rrodo,
de acordo com Goldfeld (1997, p. 71) .... por um atraso de Iinguagem a enance tem seu aprendizado
escolar e, conseqüentemente, seu desenvolvimento afetado."

A escola, na qual se desenvolveu a pesquisa, trabalha a partir da perspectiva s6cio-antropoI6gica.
A surdez, nessa perspectiva, é vista corro dlterenca cultural e política e essa é a visaD que acreditarros
ser importante aos pais. É essencial que eles vejam seus filhos corro integrantes de urna cultura, que
nao é melhor nem pior que a deles, rnas diferente, por ser composta por pessoas surdas, que se
comunicam através da Iíngua de sinais e que pertencem a cultura surda.

Acreditarros que os alunos surdos que estudam nesta escola para surdos estáo incluidos num
ambiente sócio-cultural. Isso porque, lnclusáo significa respeito as dlterencas, Pardo nos fala sobre o
respeito as diferen~as:

Respeitar a diferen~a nao pode significar 'deixar que o outro seja corro eu sou" ou 'deixar que o
outro seja diferente de rrim tal corro eu sou diferente (do outro)", rnas deixar que o outro seja corro eu
nao sou, deixar que ele seja esse outro que nao pode ser eu, que eu nao posso ser, que nao pode ser
um (out ro) eu; significa deixar que o outro seja diferente, deixar ser urna diferen~a que nao seja, em
absoluto, diferen~a entre duas identidades, mas diferen~a da identidade, deixar ser urna outridade que
nao é outra 'relativamente a mimo ou 'relativamente ao mesrro", rnas que é absolutamente diferente,
sem rela~ao algurna com a identidade ou com a mesmidade. (PARDO apud SILVA, 2000, p. 101)

A tnclusño na educacéo de surdos é aquela que parte da diferen~a e possibilita o acesso aos
conteúdos pela língua de sínaís, Iíngua própria da cultura surda; que propicia a exposlcáo e dlscussáo de
idéias por meio da sua Iíngua e, a partir dlsso, constitui também a identidade surda desses sujeitos.

De acordo com a teoria sócio-interacionista, a aprendizagem acontece por meio da lnteracñc
social e esta só pode acontecer quando as partes se comunicam através de urna língua expressada e

compreendida. É através da Iinguagem e da ínteracño que as pessoas se desenvolvem. A Iinguagem é um
instrumento de pensamento. A língua é uma forma de Iinguagem. A Iíngua de slnals é a Iingua prépría dos
surdos. Ela surgiu a partir da necessidade dos surdos de se comunicarem e é passada de gera~ao em
gera~ao, através do contato entre pessoas surdas usuárias desta língua. Quanto rnais cedo houver o
contato entre pessoas surdas usuárias da língua de sinais, melhor será a aquisi~ao dessa Iíngua pela
críanca surda e, conseqüentemente, melhor será o seu desenvolvimento e aprendizagem.

É por esse rrotivo que acreditarros na importancia da parceria entre a famma e a escola. A escola
para surdos de Santa Maria, RS, oferece aulas de língua de sinais para país e comunidade; esta é urna
forma de se estabelecer a parceria entre farrilia e escola. Para Gabriel (2000) essa parceria deve ser
dialógica, interativa e participativa. Levando-se em conslderacño que a ponte entre essas duas
instancias é o filho/educando, ele precisa de um ambiente lingüístico e cultural adequado para poder se
expressar e ser compreendido por seus interlocutores.

A escola para surdos é urna escola ciclada e tárn urna característica muito importante: a
pertlclpacño dialógica dos pais e da comunidade escolar nas decis5es da escola referentes a conteúdos,
a propósitos e objetivos, a organiza~ao escolar, entre out ras.

Um aspecto percebido a partir da análise das entrevistas e das observacñes é a questño da pouca
partlcjpacéo dos pais nas aulas de língua de sinais oferecidas pela escola. Acreditarros que esta questño
pode ser abordada por meio de práticas discursivas. Urna dessas práticas poderia ser o oferecimento
dessas aulas de língua de sinais para país no centro da cidade de Santa Maria, RS. Isso se justifica por
que alguns pais entrevistados rnanifestaram relatos sobre o difícil acesso a escola, devido ao fato de que
todas as farrñías entrevistadas residem em bairros distantes. Também as instrutoras de Iíngua de sinais
entrevistadas destacaram essa dificuldade, bem corro a sltuacáo sécjo-econérnce das fammas, corro
sendo fatores que influenciam na pouca partlcjpacéo dos pais nas aulas de Iíngua de sinais. Para que os
pais ouvintes dos alunos surdos pudessem participar das aulas de Iíngua de sinais, seria interessante a
busca de parcerías, pela escola, a fim de que pudessem oferecer aulas no centro da cidade.
Considerando que a escola é o resultado de urna parceria entre Estado e Municipio essas parcerias
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é um sinal afirmativo de bom desenvolvimento e aprendizagem do aluno surdo. Além dessa parttctpacéo,
out ros fatores sao essenciais, como o uso efetivo da Iíngua de sinais em casa e na escola, as condlcñes
sócío-económcas e culturais da famma, a rela~ao entre a famma e a escola, entre outros muitos fatores
que interferem no processo de desenvolvimento e aprendizagem.

Constatamos também que a lnclusáo das pessoas surdas possa acontecer no momento em que
estes sujeitos tenham possibilidade de se comunicarem com suas fammas através da língua de sinais,
possam aprender através dessa Iíngua, tenham contato com seus pares e estejam inseridos na sua
própria cultura.

consíderacñes finais

A fam1ia é o núcleo inicial e a base do desenvolvimento da enanca (OSÓRIO, 1996). De acordo
com Goldfeld (1997), é a fam1ia que dá o significado das coisas e do mundo para a enance quando esta
se encontra no início do desenvolvimento lingüístico. É partindo desses primeiros significados que a
enance vI! e participa do mundo em que vive.

Ap6s termos constatado que os pais ainda apresentam em seus discursos o olhar c1ínico
terapéutlco da surdez, acreditamos ser de extrema importancia problematizar as práticas discursivas que
buscam naturalizar a questáo da dfferenca, a fim de desconstruir a representacáo da norrraltaacáo,
Através de discursos que tratem a surdez sob o prisma da diferen~a, será possível essa descrlstallzacáo.
O surdo, através deste prisma, é visto como diferente, política e culturalmente, nem melhor, nem pior,
apenas diferente. Ele nao precisa se igualar ao ouvinte, pois a diferen~a existe.

Na escola para surdos, os alunos estño inseridos na cultura surda, utilizam a língua de sinais para
se comunicarem, para se expressarem, para aprenderem conteúdos curriculares e, principalmente, para
construir suas identidades. Nessa escola eles estño incluídos num ambiente sócio-cultural e educacional.
Estando com seus pares podem se expressar e compreender o que os out ros comunicam, poís utilizam a
mesma forma de corrunícecño, a língua de sinais, a qual é adaptada as suas necessidades lingüísticas e

culturais porque se apresenta na modalidade espaco-vlsual, Na escola para surtíos, os surdos térn as
mesmas possibilidades de desenvolvimento de pessoas ouvintes que estudam em escolas para ouvintes.
No espaco escolar, a língua de sinais é utilizada como corrunlcacño e como língua de ensino e lnstrucáo,
O modo como a ccrrurncacáo entre a familia ouvinte, o filho surdo e a escola para surdos acontece
influencia de diversas formas o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno surdo. A Iíngua de sinais é o
meio de corrunícacéo mais adequado a pessoa surda, por pertencer a cultura surda, e se apresentar na
modalidade especo-vlsual. A partir disso, a corrunlcacño deveria acontecer através da Iíngua de sinais o
mais cedo possível, para que o sujeito surdo possa se desenvolver globalmente.

Acreditamos que a rela~ao entre a familia e a escola precisa ser mais próxima. Ambas devem
discutir juntas a educecáo de seus filhos/educandos. Essa dlscussáo, no caso da escola para surdos,
deve aproximar essas duas lnstltulcñes, na busca de uma pedagogia da diferen~a.
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Notas

1 O modelo clínico-terapéutico considera a surdez como deñcíéncía, o surdo como anormal, como alguém
que precisa ser curado. Trata o surdo como paciente e o infantiliza, fazendo com que, desse modo, ele
tome-se dependente dos ouvintes ao longo de sua vida.
2 O temno alteridade ~ ... resulta de uma producáo histórica e lingüística, da lnvencéo desses Out ros que
nao somos, em aparencia, nós mesmos. Porém, que utilizamos para poder ser nós mesmos." (Skliar, 1999
b, p. 18).
3 De acordo com Michel Foucault o poder pode ser visto: ~ ... nao como uma torca que emana de um
centro - o Estado, por exemplo -, nao como algo que se possua e que tenha uma natureza e uma
esséncía próprlas, algo unitário e localizável, mas como uma a~ao sobre out ras a~éíes, todas elas
pulverizadas, distribuídas, capilarizadas, rrenltestacñes de uma vontade de poténcla cujo objetivo é
estruturar o campo das a~éíes alheias. (Veiga-Neto, 2000, p. 62).
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