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INTRODUÇÃO

No passado, a surdez era confundida com a inferioridade de inteligência e
os surdos eram vistos como não educáveis. Acreditava-se que eram incapazes de
serem ensinados e por isso eles não frequentavam as escolas e eram privados de
alfabetização e instrução. A falta da linguagem oral e a estigmatização em vir-
tude de suas características cognitivas, repercutiam não só no campo educacio-
nal, mas em outros âmbitos que os privavam de seus direitos básicos, como a
proibição da herança ou possessão de bens, o casamento e o convívio com outras
pessoas, ou seja, os surdos eram excluídos da sociedade. E dessa forma, muda e
dolorosa, iniciou-se a história educacional do surdo (TALASK, 2006).

A surdez é uma deficiência causada por diversos fatores, alguns proveni-
entes das alterações genéticas e hereditárias, outros das doenças pré, peri e pós-
natais, além de outros por uso abusivo de medicações, por acúmulo de cera no
ouvido externo – ou ainda por exposição a sons impactantes, que são fatores
passíveis de serem evitados. Porém, a perda total ou parcial da capacidade de
compreender a fala pelo ouvido, não se constitui um fator de impedimento para
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a aquisição do conhecimento no ensino regular. É verdade, que a ausência da
linguagem influi no desenvolvimento educacional dos surdos, quando o ensino-
aprendizagem se faz pela técnica da oralização, no entanto o aprender pode ser
feito com a utilização de diversas metodologias e recursos, através das aulas
ministradas pelo uso da língua de sinais.1 (MONDELLI; BEVILACQUA, 2002).

A surdez não é, portanto, impedimento da aquisição de conhecimentos e
educação, pois o surdo, mesmo não possuindo o nível de audição para receber os
sons da fala, pode ser favorecido de aprendizagem, progresso e integração social.

A educação dos surdos surgiu timidamente em famílias nobres. Segundo
Goés (1999) a preocupação com a educação destes se limitava porque eles per-
tenciam à nobreza, e tinham que manter a aparência e ordem social da época,
bem como preservar seus direitos de herança. Aos demais, os desafortunados
sobreviviam dependendo da caridade e beneficência da Igreja.

As primeiras instituições voltadas para a educação do surdo se consolida-
ram na Europa, inicialmente na França, em 1760 e a daí em diante foi dissemi-
nada para as demais partes do mundo. Com o advento das instituições especi-
ais, que eram reguladas pela Igreja, estas foram as primeiras escolas produtoras
do ensino-aprendizagem de surdos, até então símbolo de primitivismo e
irracionalidade. Os primeiros educadores de surdos utilizavam-se de diferentes
metodologias de ensino-aprendizagem. Estas consistiam da língua auditivo-
oral nativa, língua de sinais e dactiologia, – representação manual do alfabeto e
outros códigos visuais (SKLIAR, 1998).

Refletir sobre a relação Psicologia e Educação, implica pensar nos saberes
e práticas educacionais que a Psicologia infere frente a essa questão. Esse proje-
to pretende resgatar a história das diversas atuações do profissional de Psicolo-
gia em um serviço de educação pública para surdos na cidade de Salvador, tor-
nando-se este então o objetivo geral da análise. E como objetivos específicos:
registrar a memória e a trajetória das atuações do profissional no centro de
referência para a educação de surdos do estado da Bahia, identificando os res-
pectivos interesses destes profissionais no serviço; bem como, as contribuições
que porventura realizaram.

No projeto o método utilizado foi uma revisão bibliográfica, baseada no
registro de entrevistas semiestruturadas com os psicólogos do campo de análise

1 A língua de sinais não é universal! É a língua nativa da comunidade dos surdos em diversas culturas.
No Brasil existe a Língua Brasileira de Sinais (Libras), que é a língua materna dos surdos brasileiros. Na
França é a Língua de Sinais Francesa e assim as demais.
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- a instituição Centro de Educação Especial da Bahia (CEEBA) através da gra-
vação em áudio digital e em fita cassete. Neste sentido, a educação de surdos,
que traz em sua amplitude a educação especial, é um fenômeno cultural e soci-
al, o qual necessita ser registrado, arquivado e atualizado, a fim de que promova
conhecimento no e explicação de sua história.

O tema escolhido – a atuação do profissional de Psicologia na educação
de surdo CEEBA – reflete o interesse em identificar o desenvolvimento dessa
atuação, e consequente ao resultado possibilitar o reconhecimento dos profissi-
onais na construção de suas novas práticas e a implementação de ações dirigidas
ao surdo no espaço educacional.

Portanto, afirma-se que a educação dos surdos é um assunto inquietante,
principalmente pelas dificuldades que impõe e por suas limitações desde tem-
pos remotos; e as recentes propostas educacionais direcionadas para o sujeito
surdo têm como reflexo o cenário antigo, uma vez que as diferentes práticas
pedagógicas que envolvem os sujeitos surdos apresentam uma série de limita-
ções, e como serão expostos no projeto, esses sujeitos, ao final da escolarização
básica, não são capazes de ler e escrever satisfatoriamente ou ter um domínio
adequado dos conteúdos acadêmicos, em muitos dos institutos especiais volta-
dos a essa educação.

CARACTERIZAÇÃO DA SURDEZ

A diminuição da audição (surdez) produz uma redução na percepção de
sons e dificulta a compreensão das palavras e essa dificuldade aumenta com o
grau de surdez, que pode ser leve, moderado, severo e profundo. A perda audi-
tiva de grau leve geralmente é constatada através do teste de audição
(audiometria), visto que as pessoas geralmente não percebem que ouvem com
menos facilidade. Quando a perda auditiva passa a ser moderada para severa, os
sons podem ficar distorcidos e na conversa, as palavras se tornam abafadas e
mais difíceis para serem compreendidas. Quando existem várias pessoas con-
versando em locais com ruído ambiental ou salas onde existe eco, o grau de
surdez é severo, havendo maior dificuldade para ouvir. De acordo com Mondelli;
e Bevilacqua (2002), para isto, o indivíduo deve ter perdas auditivas de 90
decibéis.

Os três tipos primários de perda de audição são: a perda condutiva, quan-
do existe um bloqueio no mecanismo de transmissão do som, ou seja, quando a
perda auditiva se deve a um problema físico, não sendo, na maioria das pessoas,
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permanentes e podendo ser tratadas com medicamentos ou cirurgias. A segun-
da refere-se à perda sensoneural que é provocada por problema no mecanismo
de percepção do som. Ou seja, o som é passado do ouvido não transmitindo
normalmente o som ao  cérebro. E a terceira é a perda mista, que inclui com-
ponentes, tanto condutivos quanto sensoneurais (LACERDA, 1976).

A incidência da surdez no Brasil tem aumentado muito nos últimos anos
e a principal razão está na falta de prevenção dos principais determinantes pré-
natais, citando as viroses (rubéola, sarampo, caxumba), os protozoários
(toxoplasmose), as bactérias (sífilis), o uso de medicações, as patologias que cau-
sam alguma ruptura uterina, havendo o deslocamento prematuro da placenta,
e gestações de alto risco: como gestantes cardiopatas, diabéticas ou com proble-
ma renal (MONDELLI; BEVILACQUA, 2002).

Existem também as causas peri-natais, como parto demorado, difíceis
contrações uterinas intensivas e prolongadas, posição inadequada de apresenta-
ção fetal, ausência de passagem pelo canal do parto, ruptura precoce da bolsa
d’água, ou incompatibilidade do fator RH. No período natal também há regis-
tros que geram uma estatística de alta estatística de crianças que nascem geral-
mente cianozadas (azuladas) devido a problemas de falta de oxigenação cere-
bral. E por último às causas pós-natais, como: a meningite, desidratação, viro-
se, medicações etc. (MONDELLI; BEVILACQUA, 2002).

O ouvir

Costuma-se não perceber a importância da audição, a não ser quando
começa a faltar a nós próprios, visto que através da audição é possível detectar,
discriminar, compreender e localizar os sons da fala. A audição é um dos senti-
dos que mais nos insere do mundo e, portanto a comunicação humana é um
bem de valor inestimável. Além disso, a deficiência na audição pode exercer
impacto nas relações sociais do surdo, isto porque geralmente a comunicação
verbal é resultante da interação do ser humano em ouvir-falar-ouvir e esta, na
maioria das vezes, fica comprometida em se tratando de surdos versus ouvintes,
corroborando em algumas situações para isolamento ou exclusão interpessoal
(MONDELLI; BEVILACQUA, 2002).

A separação entre grupos de ouvintes e surdos é produzida socialmente,
bem como sua integração, na medida em que o preconceito, a discriminação, o
comportamento humano está subordinado à cultura que os constrói, propaga, e
sedimenta. As normas sociais que “autorizam” essa separação são as mesmas
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que organizam toda a vida social: modos de falar, de vestir-se, de atuar no
mundo, de pensar e o modo como a surdez vem sendo descrita ao longo desses
períodos. Estudos demonstram que esse olhar sobre os surdos acarreta graves
implicações no comportamento social, emocional, psíquico e educacional dos
indivíduos. A Psicologia insere-se nesta configuração a partir do momento que
traz em seu discurso de ciência e profissão a consolidação de sujeitos em suas
relações sociais, no auxílio à construção de identidades e em contribuições de
cunho também educacional, psíquico e social (SANTANA; e BERGAMO, 2005).

Quando se aborda o tema educação de surdos é importante que se
problematize os termos surdo e deficiente auditivo, uma vez que existem diver-
sos termos denominando esses sujeitos.2 As denominações trazem consigo di-
versos significados e revelam formas de interpretar o mundo, tendo o poder de
reproduzir ideias e também preconceitos. Tais significados e interpretações,
porém, são dinâmicos, ou seja, mudam de acordo com o momento sócio-histó-
rico e com o contexto. E é também válido para a discussão de como referir-se ao
sujeito que tem perda auditiva (SANTANA; BERGAMO, 2005).

Entende-se que o termo deficiência auditiva, é essencialmente técnico e
usado na área da saúde, principalmente, quando se fala em patologia. Um dos
motivos da não adoção desse termo é que ele não designa o grupo cultural dos
surdos, já que eles próprios não se denominam deficientes auditivos. Outro
motivo é que este sugere uma conotação de cura, e segundo Santana e Bergamo
(2005), fica rejeito, pois traz a ideia higienista da cura, que desconhece as limi-
tações terapêuticas de quem é surdo e também porque nega a identidade e
cultura surda, ignorando suas possibilidades de construção subjetiva e social.

Portanto é importante descrever que na atualidade, de acordo com a le-
gislação estabelecida pelo decreto federal n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005,
que regulamenta a lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, “denomina-se pessoa
surda, aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo
por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo
uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras” (BRASIL, 2002).

Além do mais, ainda existe segundo a Federação Nacional de Educação e
Integração dos Surdos (FENEIS), a denominação surdo-mudo que é a mais an-
tiga e incorreta denominação atribuída ao surdo e, infelizmente ainda utilizada
em certas áreas e nos meios de comunicação. O fato de uma pessoa ser surda
não significa que ela seja muda. A mudez seria outra deficiência. O surdo é o

2 Nesse contexto serão denominados surdos.
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individuo no qual a audição não é funcional para todos os sons e ruídos ambientais
da vida; que apresenta altos graus de perda auditiva prejudicando a aquisição
da linguagem e impedindo a compreensão da fala através do ouvido, com ou
sem aparelhos necessitando de próteses auditivas altamente potentes.

Temos assim uma breve caracterização sobre a surdez, cuja exposição ofe-
recerá margem as próximas temáticas que dela repercutem como as questões
sociais e educacionais.

A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO DE SURDOS

Antes de adentrar neste tema, é importante resgatar brevemente a histó-
ria da representação social do surdo, anterior ao advento da educação especial e
a história desta educação e a sua evolução. Observando a trajetória histórica do
ontem e o processo hoje, a história da humanidade foi testemunha de como os
surdos foram excluídos da sociedade.

Segundo Talask (2006), na Antiguidade clássica, a preocupação dos ho-
mens movia-se na busca daquilo que considerava a perfeição: a arte, a ciência, a
técnica da retórica. Embora este momento histórico não traga na literatura
muitas referências quanto aos surdos, é sabido que em Esparta crianças porta-
doras de alguma deficiência, o que inclui a surdez, eram consideradas subumanas
o que legitimava sua eliminação ou abandono. De acordo com os autores
supracitados, no sistema político romano, os surdos eram confundidos com os
débeis mentais, e, portanto eram privados de seus direitos, considerados irraci-
onais e eram exterminados.

Durante a Idade Média, as estruturas sociais eram definidas por leis divi-
nas, sob domínio da Igreja Católica, que condenava o infanticídio, e fornecia a
ideia de atribuir as “anormalidades” que apresentavam os surdos as causas so-
brenaturais. Qualquer ideia ou pessoa que pudesse atentar a esta estrutura teria
de ser exterminada. Nesse período, os surdos também começam a escapar do
abandono e da exposição, passando a ser acolhidos em conventos ou igrejas,
cujas paredes convenientemente isolavam e escondiam o incômodo ou inútil.
No período da Inquisição, a ideia de perfeição proferida pela Igreja deixava os
surdos ou os “imperfeitos”, à margem da condição humana, assim eram quei-
mados em fogueiras com a alegação de que se opunham à Igreja. A Inquisição
religiosa bem cumpriu esse papel, quando sacrificou como hereges ou
endemoniados, milhares de pessoas, entre elas loucos, alucinados e surdos
(TALASK, 2006).
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É importante ressaltar que até o início da Idade Moderna não exis-
tem registros de experiências educacionais com os surdos, a não ser quan-
do pertencia a famílias nobres. Este era ensinado por professores ou pre-
ceptores para que fosse treinado para a aquisição da fala, porque sem ela
não lhes eram garantidos os direitos legais como um membro da família.
Os preceptores educavam com a escrita e alfabeto digital, criado para que
o surdo pudesse ler com os olhos, ensinavam também a leitura-escrita e
diferentes técnicas para desenvolver habilidades como a leitura labial. Sendo
o surdo não pertencente a tais famílias era visto como não cidadão; pesso-
as castigadas e enfeitiçadas, forçadas a fazer os trabalhos mais desprezí-
veis; vivendo sozinhas e abandonadas na miséria. Eram considerados pela
lei e pela sociedade como imbecis e não tinham nenhum direito (TALASK,
2006).

Segundo Nascimento (1999), nesse período a apologia era o método
experimental, onde se valorizava a observação, os testes e as hipóteses.
Assim, com o surgimento do método científico, decorrente do modelo
médico, impregnado de noções com forte caráter de patologia, doença,
medicação e tratamento, iniciam-se estudos sobre deficiências, incluindo
a surdez.

Assim, inicia-se a história da educação dos surdos que teve seu início
marcado por duas vertentes: a religiosa e a médica. Com relação à religião,
atitudes caritativas e de auxílio ao próximo faziam parte dos preceitos reli-
giosos. Os padres, abades ou ordens inteiras se responsabilizavam pelo cui-
dado e educação dos surdos. Quanto à medicina, a surdez era caracterizada
como uma deficiência relacionada a uma anomalia orgânica da qual des-
pertava atenção e interesse de alguns médicos nesta área do conhecimento
(SKLIAR, 1998).

O interesse dos médicos sobre a surdez, poderia ser atribuído ao im-
portante papel da medicina no período da revolução científica, em especial
da anatomia, em que passaram a se dedicar ao estudo da fala dos surdos,
assim como de suas possibilidades de aprendizagem (SKLIAR, 1998). Des-
ta forma, foi estabelecida uma estreita relação entre educação e medicina.
Com base nesta compreensão, as atitudes para com os surdos se modificam,
à medida que lhes foram oferecidas oportunidades educacionais e de
integração social.
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A primeira instituição de surdos

A primeira instituição especializada para a educação de surdos, chamados
à época surdo-mudo foi fundada em 17703 em Paris, pelo Abade Charles Michel
de L’Eppé. A educação do surdo tinha a preocupação de capacitar o aluno na
aquisição de um código linguístico a fim de que eles pudessem estar imersos no
contexto social. A primeira escola utilizou a língua de sinais, uma combinação
dos sinais com a gramática francesa, com o objetivo de ensinar a ler, escrever e
transmitir a cultura, oferecendo de tal forma o acesso à educação. O método de
L’Epée teve sucesso e obteve resultados espetaculares na história da surdez. Em
1791, a sua escola se transforma no Instituto Nacional de Surdos e Mudos de
Paris, sendo mais tarde dirigida pelo seu seguidor o gramático Abad Sicard
(PINTO, 2007). Cabe ressaltar que os primeiros institutos, de acordo com Talask
(2006, p. 5):

Eram escolas que estimulavam os surdos e os cegos a fazerem
trabalhos manuais e a se comunicarem por gestos [...] e serviram

de modelo para a criação de muitas outras escolas em outros

países. O sustento dos surdos [...] era adquirido através da ven-
da dos trabalhos manuais realizados dentro das instituições. O

aprendizado da leitura, da escrita, dos cálculos e das artes demo-

rou muito para ser adotado pelos institutos.

Os surdos, conforme afirmam Monteiro e Andrade (2005) têm enormes
dificuldades para interiorizar um código linguístico oral, no entanto, maiores
facilidades para um código linguístico de sinais. E é por esse fato da concentra-
ção exclusiva da educação do surdo na oralização, que o nível educacional deste
caiu muito, o que só começou a ser modificado no mundo em 1980. Na mesma
época na Alemanha, foi criada a escola pública para surdos, ensinando métodos
orais de comunicação.

A educação do surdo se desenvolveu em diferentes direções, ao longo do
tempo. Existiam professores que divergiam quanto ao método mais indicado
para ser adotado no ensino dos surdos. Uns acreditavam que o ensino deveria
priorizar a língua falada – Método Oral Puro – e outros a língua de sinais, além
do ensino da fala com sinais – Método Combinado ou Bilinguismo. Segundo

3 Em obras de Matos encontrou-se que o período da fundação da primeira instituição para surdos em
Paris data de 1770 e outros autores, como Cabral reporta a 1712, a data de nascimento de Abade
L´èppe, o fundador da instituição.
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Skliar (1998), houve a partir do século XIX conflitos entre duas alternativas
pedagógicas que melhor reinseriria o surdo na sociedade: de um lado a alterna-
tiva do uso de sinais, também chamando de Dactiologia de Abade de L’ éppé,
que consistia em comunicar-se por via de gestos com a mão. E por outro lado, a
alternativa oposta, defendida por Samuel Hernicke, que acreditava na modali-
dade oral da língua, pois seria a única forma desejável de comunicação do surdo.

Além de Hernicke e L´Epée, alguns professores também se dedicaram à
educação do surdo e se destacaram: Ivan Pablo Bonet, na Espanha; Moritz Hill,
na Alemanha; Alexandre Gran Bell, no Canadá e EUA; Ovide Decroly, na Bél-
gica.

A educação do surdo no Brasil

No Brasil, a história da educação do surdo iniciou-se com a criação do
Instituto de Surdos-Mudos, hoje Instituto Nacional de Educação de surdos (Ines).
O instituto foi fundado em 26 de setembro 1857, no Rio de Janeiro, pelo pro-
fessor surdo francês Hernest Huet, que por meio do decreto imperial veio ao
Brasil a convite do Imperador D. Pedro II. Inicialmente, o instituto foi um
asilo, onde só eram aceitos surdos do sexo masculino. Eles vinham de todos os
pontos do país e muitos eram abandonados pelas famílias. Somente a partir do
ano de 1931 é que o atendimento foi ampliado e então se criou o externato
feminino com oficinas de costura e bordado (INES, 1998).

No instituto os surdos eram educados por linguagem escrita, articulada e
falada, dactilogia e sinais. A partir de então, os surdos brasileiros passaram a
contar com uma escola especializada para sua educação e tiveram a oportunida-
de de criar a Língua Brasileira de Sinais (Libras), mistura da Língua de Sinais
Francesa com os sistemas de comunicação já usados pelos surdos das mais diver-
sas localidades (INES, 1998).

É importante salientar que o recurso da Língua de sinais apresenta-se de
forma autônoma e reconhecida, visto que possui uma organização linguística
semelhante à língua oral. Contudo, ainda é preciso uma revisão em suas legisla-
ções, em função das constantes transformações sociais, da evolução dos conheci-
mentos do surdo e, principalmente, das regências dos centros educacionais.

O Imperial de Surdos Mudos, atual Ines, em 1993 tornou-se a primeira
instituição federal, centro de referência para a educação de surdos, assim como
em 1951 criou o primeiro curso de formação de professores para eles. Desse
período em diante o Ines realizou várias ações e foi adquirindo mudanças em
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sua prestação de serviços, que tem por objetivo oferecer aos seus alunos melho-
res condições educacionais (INES, 1998). É importante ressaltar que não foram
encontrados registros que mencionassem a participação da Psicologia até então
para apoiar a revisão bibliográfica.

Entre o período de 1905 a 1950, muitas instituições particulares foram
criadas para o atendimento dos surdos, vale ressaltar seu acentuado caráter
assistencialista. As iniciativas oficiais também aconteceram neste período, po-
rém tanto as instituições particulares quanto as oficiais não foram suficientes
para atender o número de surdos existentes (CAMPOS, 2003). Dessa forma, a
educação de surdos no Brasil foi se ampliando lentamente, pois foram sendo
criados mais institutos particulares. Os serviços públicos eram prestados através
das escolas regulares, que ofereciam classes especiais para o atendimento e dessa
forma, no século XX, o número de escolas para surdos aumentou em todo o
mundo. No Brasil, surgiu o Instituto Santa Terezinha para meninas surdas em
São Paulo; a Escola Concórdia, em Porto Alegre; a Escola de Surdos de Vitória,
o Centro de Audição e Linguagem Ludovico Pavoni CEAL/LP, Brasília e várias
outras que, assim com o Ines e a maioria das escolas de surdos do mundo,
passaram a adotar o método oral (PINTO, 2007).

Assim como em outros países, no Brasil, houve a disputa entre duas alter-
nativas da comunicação do surdo. A princípio foi adotada a Libras, até que foi
abolida e adotado o oralismo puro. A partir da década de 1960, surgiu um
movimento em defesa da educação bilíngue, e segundo Nascimento (1999), a
partir dos estudos sobre a Língua Americana de Sinais, houve novos parâmetros
para se pensar na educação do surdo.

Na década de 1970, chegou ao Brasil a filosofia da comunicação total,
que consiste no uso de todos os recursos linguísticos: orais ou visuais, simulta-
neamente, privilegiando a comunicação, e não apenas a língua. Na década se-
guinte, foi consolidado o bilinguismo que acredita que o surdo deve adquirir a
língua dos sinais como a língua materna, com a qual ele poderá desenvolver-se
e comunicar-se com a comunidade de surdos. Tendo secundariamente a língua
oficial de seu país como segunda língua. Atualmente, existem três filosofias
educacionais que ainda persistem paralelamente no Brasil: a Libras, a comuni-
cação total e o bilinguismo. (GLAT; FERNANDES, 2005).

Na Bahia durante os anos 1970, a preocupação da Psicologia quanto à
educação de surdos compartilhava com outra questão: a higiene mental. Al-
guns pensadores como Teixeira Brandão, Henrique Roxo, Raimundo Nina
Rodrigues, Juliano Moreira, Afrânio Peixoto e Ulisses Pernambucano, estavam
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preocupados com questões acerca das patologias oriundas das disfunções psí-
quicas (CAMPOS, 2003).

No âmbito da Pedagogia, Medeiros e Albuquerque, Isaías Alves, Manuel
Bomfim contribuíram para a construção de uma Psicologia desvinculada da
prática psiquiátrica, neurológica ou assistencial, mas voltada para a educação.
Outros nomes como Anísio Teixeira e Helena Antipoff se destacaram também
em trabalhos cujos temas da Psicologia emergiam no processo de ensino-apren-
dizagem de surdos (CAMPOS, 2003).

Leis para a educação de surdos

Na década de 1950, vinham sendo iniciadas discussões quanto às leis
voltadas para o direito da educação do surdo e que consistia na luta de pequenos
grupos participantes para a aprovação da lei que, segundo Kassar (2007), gira-
va em torno de “uma escola para todos: laica e gratuita”.

Na década de 1980, importantes movimentos em favor dos direitos civis
provocaram iniciativas em torno da integração do surdo na sociedade. Na prá-
tica, o rompimento com os modelos segregadores (ruptura esta não efetiva)
resultou em iniciativas voltadas à integração no âmbito escolar. Este movimen-
to foi desencadeado de forma mais consistente a partir de 1987, com a
reformulação do sistema estadual de ensino, que garantiu a efetivação da políti-
ca de integração do surdo, na rede comum de escolarização estabelecida no
plano para a campanha de matrícula escolar da Secretaria da Educação entre os
anos de 1987-1991 (TALASK, 2006).

A garantia do direito de todos à educação, a propagação das ideias de
normalização e de integração dos surdos e o aprimoramento das próteses
ortofônicas fizeram com que surdos de diversos países passassem a ser encami-
nhados para as escolas regulares. No Brasil, as secretarias estaduais e munici-
pais de educação passaram a coordenar o ensino e surgiram as salas de recursos
e classes especiais para surdos, além de algumas escolas especiais, com recursos
públicos ou privados (KASSAR, 2007).

Foi somente no ano de 1996 que foi organizada a nova Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LBDEN) de modo que a ação pudesse ter uma
lei que fosse condizente com a Constituição Brasileira. A nova LDBEN trouxe
algumas inovações, não só para a educação em geral, como também para a
educação especial, na qual foi dedicado um capítulo referente à inclusão escolar
para alunos surdos (CARMO, 2005).



182

Segundo o texto da Constituição de 1988, é garantido aos surdos o aten-
dimento especializado, preferencialmente na rede regular de ensino; e estabele-
cidos currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específi-
ca, para atender às suas necessidades. Além disso, regulamentou-se a especiali-
zação adequada de professores que prestam atendimentos particulares, bem
como a capacitação de professores do ensino regular para a integração dos sur-
dos nas classes comuns, visando a sua efetiva integração social. A regulamenta-
ção citada acima foi estabelecida pelo Ministério da Educação e denominada
adaptação curricular de grande e pequeno porte – uma estratégia para determinar aos
professores o ensino e o atendimento especializado aos surdos a fim de facilitar
a aprendizagem destes (BRASIL, 1988).

Conforme Kassar (2007), essa preparação deverá ocorrer em sala de aula,
em setores operacionais da escola e na comunidade, pois mesmo com o amparo
das leis ainda é preciso lutar, participar das políticas comunitárias dentro das esco-
las, das clínicas, dos órgãos públicos buscando as mudanças das políticas educaci-
onais. Deverá haver ação conjunta do diretor e dos professores da escola, das
autoridades educacionais, dos líderes do movimento dos surdos e representantes
da comunidade. Assim não só a escola se torna integradora, mas toda sociedade
contribuindo e desenvolvendo juntas parcerias para um futuro melhor.

Ainda assim, identifica-se que o aluno surdo tende a ser rejeitado pelo pro-
fessor, que acha que ele tem a responsabilidade apenas para com o aluno que
responde. O surdo que tem dificuldade em acompanhar a aula é algumas vezes
visto como não pertencente à sala de aula. Quando um surdo tem dificuldades
quanto à aprendizagem e a leitura, supõe-se que a causa esteja mais no aluno do
que nas condições a ele oferecidas. E mesmo quando as condições para aprendiza-
gem são alteradas como quando o surdo é colocado numa classe especial, ainda
supõe-se fundamentalmente, que o problema esteja no surdo (PINTO, 2007).

É importante salientar que, a educação do surdo deve ser baseada na
visão e não na audição. A lei dá abertura para as adaptações curriculares, poden-
do assim todo o sistema educacional adaptar sua metodologia para atender a
todos sem distinção. As mínimas mudanças na metodologia e nos recursos po-
dem trazer diferenças perceptíveis na educação do surdo, ou seja, as modifica-
ções em sala de aula podem ser simples, mas se executadas podem resultar em
amplas diferenças.

Por exemplo, ao trabalhar com o surdo, é necessário o uso de materiais
visuais, ao invés do uso dos mesmos recursos utilizados no ensino da educação
dos ouvintes; a integração dos surdos em um grupo de trabalho com pessoas
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que tenham mais disponibilidade e paciência, a aprendizagem de professores e
alunos em alguns sinais básicos da Libras, trazem impacto bastante significati-
vo no desenvolvimento do surdo. Além disso, articular a fala com o surdo de
maneira mais cautelosa, através de frases curtas, com o tom de voz normal e
melhor pronunciação das palavras, não usando muitos gestos e nem qualquer
objeto na boca, permitindo assim que ele faça a leitura labial, também possibi-
lita e contribui para a evolução e o desenvolvimento saudável do surdo (BRA-
SIL, 2002).

A proposta é de uma ética que se propõe: ao respeito ao próximo, – e ao
combate das atitudes discriminatórias, bem como a conscientização dos surdos
sobre seus direitos e não só deveres, – essas são algumas das possibilidades e
contribuições da Psicologia como ciência e profissão na educação pública do
surdo para que possam conviver igualitariamente na sociedade e sendo reco-
nhecidos como indivíduos surdos, não sendo apresentados com estereótipos de
ineficientes e incapazes, que ainda hoje lhe são atribuídos.

A INSERÇÃO DA PSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO DE SURDOS

A inserção da Psicologia no sistema educacional público incidiu no pano-
rama caracterizado por um limitado mercado de trabalho, onde estava sendo
difícil absorver o número crescente de profissionais recém-formados que procu-
ravam uma área de atuação, restritamente a clínica. A preocupação da Psicolo-
gia direcionada a realidade social, também propiciou a sua atuação na educação
pública dos surdos, pois até então a sua atuação era destinada a uma pequena
parcela da população e o modelo clínico era fortemente caracterizado por um
conteúdo ideológico, individualista e despreocupado com os problemas sociais.
Então a partir dessa percepção, o psicólogo passou a se preocupar e a oferecer
assistência psíquica aos surdos, que desde tempos remotos mantiveram-se se-
gregados no âmbito social e viviam em condições de marginalização e estigma
(GLAT; FERNADES, 2005).

Assim, segundo Matos (1994), os serviços públicos passaram a ser um
campo atrativo, havendo uma convergência de psicólogos para as instituições
públicas. Esse período iniciou-se na década de 1990 “quando a Psicologia esta-
va engajada a oferecer a sua parcela de contribuição ao setor público de educa-
ção.” (MATOS, 1994, p. 51). É nesse contexto que o profissional adentrou a
fim de diagnosticar e trabalhar com as diferenças individuais e sociais na educa-
ção do surdo.
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Ressalvando o parágrafo acima supracitado e refletindo sobre este, perce-
be-se que a atuação da Psicologia na educação do surdo teve seu início tardio e
constituído originalmente como campo de saber e área de atuação a partir de
um modelo médico e clínico. Sob esse enfoque e de acordo com Skliar (1998) a
deficiência era entendida, na época, como uma doença crônica, e todo o atendi-
mento prestado aos surdos, mesmo quando envolvia a área educacional, era
considerado pelo viés terapêutico. A primeira prática psicológica dirigida a essa
clientela partia de âmbitos fisiológicos e estereotipados, através de uma avalia-
ção e identificação, pautadas em exames médicos e psicológicos com ênfase nos
testes projetivos e de inteligência, e rígida classificação etiológica.

Matos (1994) esclarece e em concordância com Kassar (2007), afirma
que nesse período a prática de atuação dos psicólogos visava avaliar as capacida-
des cognitivas e planejar programas de educação adequados aos diversos níveis
de escolaridade para a formação escolar do surdo. E ressalva que, ao longo do
tempo, a contribuição da Psicologia estará muito além dos aspectos educacio-
nais e direcionar-se-á para a orientação e formação da cidadania, bem como no
fortalecimento de identidade enquanto pessoa surda e a conscientização dos
direitos pelos quais têm.

Assim a função da Psicologia tem muito em comum com a do professor
na medida em que ele procura usar o sistema educacional público para aumen-
tar a qualidade e a eficiência do processo educacional do surdo. Ao colaborar no
planejamento de programas educacionais, o profissional de Psicologia pode se
valer de inúmeros métodos e materiais, podendo se lançar a mão de testes psi-
cológicos (TALASK, 2006).

Testes psicológicos e triagem

A avaliação psicológica é uma atividade profissional bastante questiona-
da e controvertida na Psicologia, visto que inicialmente, suas fundamentações
resultaram em diagnósticos errôneos e discriminatórios que levaram a rotulação
de muitas pessoas, que se submeteram aos testes, como – “doentes e débeis
mentais”. Além disso, a pouca precisão científica de seus resultados e os méto-
dos psicofísicos, contribuíram também para que o surgimento da avaliação psi-
cológica fosse marcado pelas críticas e pela pouca simpatia da sociedade.
(PASQUALI, 2001).

De acordo com Monteiro e Andrade (2005), à medida que os métodos,
técnicas e recursos na Psicometria foram sendo aperfeiçoados, bem como o com-
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prometimento com a realidade social e a ética dos profissionais, houve o pro-
gresso e a continuidade na elaboração de diversos testes psicológicos que hoje
evidenciam com veracidade seus resultados. Entretanto, há uma escassez no
que diz respeito aos testes desenvolvidos especificamente aos surdos. Na busca
de estudos sobre a Psicometria que possam avaliar alguns aspectos dos surdos,
encontram-se poucas evidencias no Brasil. E quando encontradas, a maioria das
pesquisas foram realizadas por linguistas e fonoaudiólogos e consistiam em
métodos de comunicação e educação, treinamento de professores, desenvolvi-
mento da linguagem e relacionamento dos surdos com seus familiares e profis-
sionais

Apesar de poucos, existem alguns instrumentos, desenvolvidos por psi-
cólogos, que auxiliam as práticas com os surdos: Escala de Maturidade Mental
Colúmbia (CMMS), Teste de Desempenho Escolar (TDE) e Consciência
Fonológica Instrumento de Avaliação Sequencial (CONFIAS), todos validados
pelo Conselho Federal de Psicologia.

Entretanto, quando o profissional de Psicologia ingressa no sistema edu-
cacional público de surdos, ele releva possibilidades e deixa de analisar
condicionantes, fundamentais na avaliação psicológica. De acordo com Talask
(2006, p. 63):

Nada é feito no sentido de examinar as condições sob as quais a
criança ‘tem’ seus problemas e quando é feito o psicólogo cai no

erro comum de permitir que os testes tomem decisões por ele [...].

Os resultados de tais testes ajudar-no-iam a tomar decisões funda-
mentais sobre certos aspectos do problema de uma criança.

Além disso, Pasquali (2001) retifica a ausência de testes não adequados
para avaliação psicológica do surdo e menciona a importância da construção de
testes que se constituam da Libras, que é a língua oficial dos surdo:

Os surdos têm desvantagens nos teste verbais, mesmo quando

estes são apresentados visualmente. Pode-se pensar que o moti-
vo para isso é que o conteúdo verbal apresentado nos testes psi-

cológicos está na Língua Portuguesa, e não na estrutura grama-

tical diferente da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), a língua
oficial do surdo. (PASQUALI, 2001, p. 35).

Assim, observa-se a necessidade de explorar testes que avaliem os aspec-
tos cognitivos e emocionais de surdos por meio de situações padronizadas e
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instrumentos válidos, garantindo maior veracidade científica, bem como de
profissionais qualificados e preparados para lidar com os surdos.

RESULTADOS E ANÁLISES

No Estado da Bahia, o CEEBA é um centro de referencia, especializado e
complementar ao atendimento de alunos portadores de quaisquer necessidades
especiais, cujo objetivo consiste na integração destes no ensino regular e comu-
nitário. Na unidade são oferecidos serviços educacionais, de apoio especializado
e profissional formado por psicólogo, assistente social e pedagogo.

O primeiro respaldo desta análise se refere ao objetivo da implantação do
CEEBA. Este centro foi planejado para atender ao surdo, no entanto quando se
consolidou tornou-se um centro para múltiplas deficiências, e que pela
constatação das entrevistas realizadas aos profissionais, (que atualmente estão
ainda trabalhando na unidade) o CEEBA não tem suporte financeiro e físico
para a demanda que procura a instituição e, portanto, tem que recorrer a outras
instituições que possam suprir essa demanda e por assim fazem seus encami-
nhamentos.

Sob a análise da atuação dos profissionais de Psicologia na instituição
CEEBA, é importante fazer o segundo destaque para a costumeira “tradição”
dos profissionais ainda hoje encontrar-se em desvio de função. Ressalva-se que
desde a fundação do Centro de Referencia, o profissional assumira as atribuições
e a função de Psicólogo. No entanto, era nomeado como Pedagogo, isso porque,
em relato de uma das entrevistadas, o CEEBA estava ligado a Secretaria de
Educação que “não contratava psicólogos [...] Então se você era professor e
tinha formação em Psicologia [...] trabalharia com desvio de função e na sua
carteira profissional, o seu contrato com o Estado era de professor e você atuava
como psicólogo.” E desta forma novatos entravam, veteranos saiam e repassa-
va-se de uns para outros essa nomeação.

Esse panorama antigo e atual do desvio de função leva a indagação sobre
até onde ou com qual frequência os profissionais de Psicologia repensam suas
práticas, refletem sobre seu lugar e suas contribuições sociais. Ou seja, já se
passaram anos e os profissionais de Psicologia continuam em desvio de função,
no setor de educação pública.

É perceptível também a falta de comprometimento do profissional da
área, no que se estende desde o acolhimento do aluno surdo na instituição, ao
acompanhamento deste durante sua permanência na unidade e a sua saída para
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o mercado de trabalho. Ou seja, é inexistente qualquer atividade atribuída pelo
Código de Ética do Psicólogo na educação especial ou irrelevante seu desempe-
nho em relação às suas reais atribuições, visto que a sua real atuação basicamen-
te se constitui na promoção e desenvolvimento do surdo, do acompanhamento
e auxílio na evolução de experiências dele, pois é direito deste: receber um ensi-
no que enfatize os processos de desenvolvimento de suas potencialidades e sua
inserção ao grupo social, recebendo equidade de tratamento sem distinção. E
conforme a Constituição Federal de 1988, ser respeitado, ser atendido em suas
dificuldades e ser incentivado no desenvolvimento e funções.

Além disso, identifica-se a desqualificação na formação acadêmica e a
posteriori no aperfeiçoamento/aprimoramento da atuação deste profissional.
Muitos deles, nunca passaram por qualquer curso de aperfeiçoamento ou trei-
namento para o trabalho com o surdo. Esse fato é explicito na entrevista reali-
zada com todos eles, visto que 100% dos profissionais de Psicologia não sabem
a Libras, que é a língua oficial dos surdos no Brasil, mostrando nitidamente que
não existe a preocupação profissional em oferecer um atendimento mínimo,
que é a comunicação, com este aluno.

Logo há o questionamento: Senão, a Libras, qual a ferramenta que deve
ser usada pelo profissional no atendimento ao surdo? E então o profissional está
preparado para atender esse público? Raramente são encontrados profissionais,
na cidade de Salvador, conhecedores e habilitados para o uso da Libras e essa
realidade tem se constituído em grande impedimento para que os surdos rece-
bam atendimento necessário para o seu desenvolvimento.

Mais um dado identificado no CEEBA, e de importância a se destacar, é
à ausência de uma equipe especializada e completa de profissionais na educação
especial. O CEEBA atualmente consta apenas com “alguns psicólogos, pedagogos
e psicopedagogos”. Basicamente o que prejudica e desqualifica o atendimento
especializado prestado aos alunos surdos, pois por lei federal é obrigatório a
presença e atuação de psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos,
pedagogos, fisioterapeutas, médicos na instituição especial.

De acordo com a lei federal, decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de
2005, que tem em vista o disposto a lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002 e no
artigo 18 da lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, todo centro de educa-
ção especial deverá possuir uma equipe completa e especializada em cada área
de deficiência, bem como todo o profissional que deverá ser admitido e em
algum centro submeter-se a cursos de treinamento na respectiva área.
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Além disso, qualquer centro de educação de surdos tem como mínimas
finalidades: realizar a promoção da educação; reabilitar e integrar educacional,
emocional, social, cultural e profissionalmente na comunidade os surdos através
do ensino e programas que visem ao desenvolvimento de suas potencialidades;
além de garantir o direito à informação e à comunicação, com as adaptações
necessárias; assegurar a participação dos pais no aperfeiçoamento e gestão da
educação de surdo e o respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu
direito ao serviço de qualidade, bem como à convivência familiar.

Contudo, é importante ressaltar que com todas as dificuldades que a ins-
tituição passa como o deficitário ou insuficiente repasse financeiro que recebe
da Secretaria de Educação e as condições da estrutura física, ainda hoje, o CEEBA
oferece, dentro desses empecilhos 22 oficinas pedagógicas de treinamento e
produção (no turno matutino e vespertino), como a padaria; o artesanato diver-
sificado (papel, crochê, costura, bordado) a lavanderia e cozinha industrial; tea-
tro; capoeira dentro das aulas de educação física e o ensino primário; integração
escola-empresa (encaminhamento para o mercado de trabalho), além dos servi-
ços de apoio da Psicologia, Serviço Social e Psicopedagogia.

CONCLUSÃO

A partir de alguns dos resultados aqui colocados como relevantes con-
clui-se que o CEEBA atribuído como referência estatal na educação especial,
não tem a mínima qualificação e quantidade suficiente de profissionais que
possam atender a demanda de pessoas que procuram serviço, e quando atende
deixa de suprir a maior e melhor necessidade, que é oferecer um serviço comple-
to e qualificado. Além do mais, é importante mais uma vez salientar a insufici-
ência de profissionais de Psicologia que restaram no CEEBA e que continuam
atuando com desvio de função, praticando suas atividades desqualificadamente
e, sem a conscientização da importância de sua atuação nesse contexto.

Talvez essa atuação do psicólogo seja em resposta a historia que se fez
recentemente na educação pública e/ou a surdez ser considerada até pouco
tempo de cunho social e não médico ou religioso. Engana-se aos profissionais
que atuam se respaldando nessa afirmativa, visto que se passaram anos desde
aquela fundamentação e até hoje não há mudanças tão significativas na edu-
cação pública do surdo, a não ser por uma parcela da população que luta por
tais modificações ou pelo setor de educação especial particular ou especializa-
do e a clínica.
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