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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo expor aos educadores algumas das 

dificuldades enfrentadas pelas crianças surdas em sua vida pessoal e seu 

aprendizado escolar. As propostas de trabalho existentes aos longos da 

historia da educação foram expostas resumidamente para que se pudesse 

entender a proposta de trabalho atualmente mais aceita: o bilinguismo. 

     A escolha por esse tema de trabalho deu-se pelas constantes colocações 

feitas em palestras e mídias sobre a importância da inclusão. Para incluir 

efetivamente uma criança portadora de necessidade especial na educação 

regular, é necessário que conheça suas particularidades e que se saiba 

trabalhar de modo a estimular ao máximo seu desenvolvimento cognitivo. 

 

Introdução 

Para que se entenda as perspectivas atuais de trabalho educativo com as 

pessoas surdas é preciso que, primeiramente, que se entenda as diferentes 

concepções de ensino existentes no Brasil e no mundo ao longo da história. 

     No final da Idade Média, quando a alta sociedade europeia, observando o 

desaparecimento de títulos de nobreza e fortunas que não podiam ser 

herdados por filhos únicos surdos após o falecimento dos seus pais, sentiu a 

necessidade de educar seus filhos surdos. Essa preocupação tinha como meta 

fazer com que as pessoas surdas fossem tradadas como pessoas pela 

sociedade e permitir que os bens hereditários e os títulos de nobreza fossem 

protegidos. Nessa época deu-se inicios a concepção Oralista de ensino aos 

surdos. 

     A concepção oralista de ensino tem como objetivo dar à pessoa surda 

condições de se comunicar com as pessoas ouvintes utilizando a linguagem 

oral. De acordo com essa abordagem, as pessoas surdas recebem treinamento 

auditivo e de leitura orofacial para que consigam falar e entender o que lhes é 

dito. 

      Dentro da abordagem oralista, o treinamento da crianças surdas deve 

começar o quanto antes, partindo da avaliação da sua perda auditiva e 

utilizando-se os resquícios de audição que a criança possui para a realização 

dos estímulos de  discriminação dos sons ( estimulação precoce). De acordo 
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com Goldfeld (1997), o objetivo do oralismo é fazer uma reabilitação da criança 

surda em direção à normalidade, à “ não-surdez”. 

 

Objetivos 

O objetivo deste artigo é o de analisar o desenvolvimento cognitivo da criança 

surda, e mostrar quais são as estratégias para se trabalhar com elas. Para 

tanto, o objetivo específico é o de investigar a proposta bilíngue de proposta 

bilíngue de ensino que é aprender língua portuguesa e a libras.   

 

Metodologia 

A pesquisa será realizada mediante pesquisa bibliográfica, fazendo o 

levantamento de estudos relacionados a temática proposta. 

    

Desenvolvimento 

Os adeptos dessa filosofia de ensino acreditam que a língua oral é a única 

forma desejável de comunidade entre as pessoas e acreditam também que 

toda e qualquer forma de comunicação gestual deva ser abolida, inclusive a 

língua de sinais. 

A concepção oralista de ensino não conseguiu atingir resultados satisfatórios 

porque, de acordo com Sá (1999), essa concepção ocasiona déficits cognitivos, 

legitima a manutenção do fracasso escola, provoca dificuldades no 

relacionamento familiar, não aceita o uso da Língua de Sinais, discrimina a 

cultura surda e nega a diferença entre surdos e ouvintes. Tais aspectos não 

podem e não devem ser aceitos, visto que as pessoas portadoras de surdez 

são pessoas com os mesmos direitos das pessoas ouvintes e sim, são 

diferentes da maioria da população. 

O ensino com a língua de sinais foi muito importante na educação das pessoas 

surdas da época que podiam aprender e dominar diversos assuntos e exercer 

variadas profissões. Sacks (apud Goldfeld, 1997) relata que o aprendizado da 

língua de sinais permitiu a saída dos surdos da negligências e da obscuridade 

e propiciou a emancipação e cidadania dos mesmos. 
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Resultados Preliminares 

 

Para tratar sobre o bilinguismo como prática pedagógica, é necessária que se 

argumente sobre a língua de sinais. Goldfeld (1997) afirma que: o importante é 

que todos os profissionais percebem a importância da língua de sinais no 

desenvolvimento da criança surda. Essa língua é a única que pode ser 

adquirida espontaneamente pela criança surda ou seja, em suas relações 

sociais, nos diálogos, pois diálogos, pois como já se afirmou aqui, a língua oral 

requer técnicas especificas para ser aprendida pela criança surda. 

(GOLDFELD, 1997,P.109) 
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