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 Dos tempos antigos, não há quantidade relevante de registros sobre 
tipos de perda auditiva. O que sabemos é que se indivíduo ouvia, logo falava, e 
aquele que não ouvia, logo não falava, sendo, portanto, classificado como 
“surdo-mudo”. Ao menos assim eram compreendidas essas situações.

 Entretanto, mais do que nunca, esse termo é coisa do passado. Surdo 
sim, mudo não!

 Nesse sentido, é importante entendermos que a surdez impede a 
audição em diferentes níveis, mas nunca incapacita o aprendizado, o 
pensamento e a fala, seja por meio da oralidade ou mesmo da língua de sinais.

 Historicamente, não há como se determinar ao certo como algum êxito 
foi conseguido em relação ao ensino de pessoas surdas. Se tal sucesso foi 
conquistado graças à metodologia aplicada, pelo empenho tanto dos 
educadores quanto da própria pessoa surda, ou mesmo pela capacidade 
auditiva do indivíduo, ainda que restrita. O que presumimos é que uma 
eventual grande incidência de casos de surdez em períodos remotos pode ter 
sido hereditária – uma vez que há muitos relatos de casamentos 
consanguíneos – ou por ocorrências de doenças decorrentes de falta de 
higiene e aglomeração de pessoas que, além de provocarem muitas mortes, 
deixavam sequelas, entre elas a surdez.

 Para o filósofo grego da Antiguidade Aristóteles (384 a.C. – 322 d.C.), 
“Todo o ser traz em si mesmo sua própria essência”. Mas como atribuir essa 
essência a quem não falava e, portanto, não pensava? Diante dessa questão 
filosófica, por muito tempo essa ideia ficou enraizada em muitos personagens 
na nossa história.  Se não houvesse fala, não haveria pensamento, raciocínio. 
Por isso, os surdos não eram vistos como seres humanos. 

 A seguir, vejamos o que se pensava sobre isso no decorrer dos 
diferentes períodos da história da humanidade.

Introdução
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Idade Média

4000
a.C.

476 
d.C. 

Antiguidade
Desta época, relata-se um enorme culto ao corpo – pessoas 

fortes e saudáveis teriam mais chances de serem vitoriosas na 
guerra1,2,3. Sendo assim, não havia lugar para os malformados, 
que eram simples e literalmente eliminados.

A exclusão da pessoa surda pela crença de que se não houvesse 
fala, não haveria pensamento (pois a audição era o sentido mais 
importante para o aprendizado), perpetuou-se durante séculos, 
assim como a imagem da pessoa surda como um ser incapaz.

Os romanos, assim como os gregos, também não 
consideravam os surdos capazes, inclusive de gerir seus bens, 
privando-os de suas heranças. Com o surgimento do 
Cristianismo, passou-se a crer que o indivíduo tinha alma e, 
portanto, ele pertencia a Deus. Assim, não caberia ao homem a 
decisão de eliminá-lo. Sentimentos ambivalentes se apropriaram 
nesse período: cuidado e proteção, piedade e compaixão1,2,3.

Descobriu-se que surdos, além de se expressarem por 
gestos, eram capazes de aprender. Foi então que começou a 
educação de surdos por meio de preceptores. Em muitos casos 
educadores religiosos, os preceptores se comprometiam a criar 
métodos para ensinar os surdos a falar, por meio de 
combinações entre gestos e leitura labial, o que fortalece a 
formação da língua de sinais ou mesmo da oralidade, para que 
assim pudessem conquistar autonomia. Já no período 
Renascentista, que enfatizava a dignidade humana, foi notável a 
produção de valiosas obras literárias no desenvolvimento de 
técnicas educacionais para surdos1,2.
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Idade Moderna

1789 
...

1453
-

1789 Considerado o primeiro professor de surdos da história, o 
espanhol Pedro Ponce de Leon (1520-1584) se valeu de sua 
experiência como educador da nobreza madrilenha para realizar 
esse trabalho pioneiro.

Conhecido como o “pai dos surdos”, Charles Michel de 
l’Épée (1712-1789) foi de suma importância na França, inclusive 
fundou o Instituto Nacional de Surdos-Mudos. Ele acreditava que 
era relevante ensinar a língua gestual e, por meio de sinais 
metódicos de sua autoria, ensinava os surdos a ler e escrever.

Em Londres, o escocês Thomas Braidwood (1715-1806) 
criou um método por meio do qual se deveria usar o alfabeto 
manual com as duas mãos. Além disso, fundou a primeira escola 
para surdos na Grã-Bretanha, que mais tarde foi transferida para 
a Inglaterra4.

Idade Contemporânea 
O americano Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851) e o 

francês Laurent Clerc (1785-1869) fundaram a primeira escola 
para surdos na América. E, combinando a língua de sinais 
francesa, que Clerc dominava, com a influência do inglês 
americano, nasce a língua americana de sinais (ASL). Mais 
escolas foram fundadas nos Estados Unidos e surgiu uma legião 
de surdos, construindo suas comunidades e aprofundando seus 
conhecimentos. Eles liam, escreviam e, em alguns casos, falavam 
e sinalizavam.

O passo seguinte foi a primeira faculdade para surdos em 
Washington. Fundada por Edward Gallaudet (1837-1917), filho de 
Thomas, até hoje é a única universidade para surdos. No Brasil, D. 
Pedro II convida outro professor surdo, o francês Hernest Huet, 
para fundar a primeira escola para meninos surdos no Rio de 
Janeiro, o Imperial Instituto de Surdos-Mudos – atual Instituto 
Nacional de Educação de Surdos (INES), no Rio de Janeiro. Ele 
nasceu em 1822 e ficou surdo aos 12 anos de idade.
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1878 I Congresso Internacional de 

Em algumas escolas para surdos da Europa, por razões 
políticas e econômicas, que incluíam o desenvolvimento 
capitalista da Revolução Industrial e o fortalecimento do 
nacionalismo, considerou-se a língua de sinais uma ameaça à 
unidade da língua, uma vez que ela não era de domínio de todos. 
A língua de sinais poderia ser entendida como uma ameaça ao 
nacionalismo vigente – em tese, uma ideologia que valorizava a 
preservação e proteção da nação na defesa de territórios, 
fronteiras e manifestações culturais, assim como o imperialismo 
linguístico na conservação do idioma.

Em 1878, foi realizado em  Paris o I Congresso Internacional 
de Surdos, onde aconteceu a reunião da maioria das Instituições 
de Língua de Sinais para que discutissem sobre o melhor método 
a ser aplicado na educação das pessoas com deficiência auditiva. 
Diante disso, foram definidos como mais adequados os métodos 
de leitura labial e os “gestos”4.

Os anos que sucedem 1800 são marcados por conturbadas 
interpretações e reinterpretações pelos educadores de surdos. Os 
países da Europa que tiveram influência nos interesses e 
necessidades da comunidade surda, assim como os Estados 
Unidos, começam a refletir sobre o papel da escola em não mais 
ensinar sinais e, exclusivamente, a palavra e seu significado3.  É 
iniciado um legado de educadores drasticamente defensores do 
oralismo, ou seja, aqueles que ensinavam os surdos a falar, se 
opondo à língua de sinais.
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1880 II Congresso Internacional de Surdos
Durante cinco dias, na Itália, o II Congresso Mundial de 

Surdos, também conhecido como Congresso de Milão, é 
presidido por Giulio Tarra, um sacerdote e diretor do Instituto de 
Surdos de Milão e defensor ferrenho do método oral para os 
surdos. Ele se opõe fortemente à língua de sinais. Em seus 
discursos, convence a maioria dos delegados (oriundos de toda a 
Europa) a votar contra o uso da Língua de Sinais na educação 
dos surdos, vencendo, assim, o método oral puro, embora os 
representantes americanos e ingleses tenham votado contra e, 
com isso, lamentado a decisão. O discurso de Giulio Tarra está 
reproduzido abaixo:

“O discurso oral é o único poder capaz de reacender a 
luz que Deus introduziu no homem quando, ao lhe conceder 
uma alma num corpo físico, deu-lhe também os meios para 
compreender, para conceber e para se exprimir... por um 
lado, os sinais mímicos não são suficientes para exprimir o 
conteúdo do pensamento, por outro, enaltecem e glorificam 
fantasias e todas as faculdades do sentido de imaginação... 
A fantástica linguagem gestual exalta os sentidos e fomenta 
as paixões, ao passo que o discurso eleva a mente de forma 
muito mais natural, com calma, prudência e verdade.”3

O impacto das oitos resoluções aprovadas foi avassalador. 
A declaração oficial foi que “a educação oral era melhor do que a 
educação manual (sinais)”. Como resultado, a linguagem de 
sinais nas escolas para surdos foi proibida.
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Para os estudiosos presentes, o uso simultâneo de fala e 
sinais era considerado prejudicial para o aprendizado da leitura 
labial e a precisão das ideias. Com isso, a educação de alunos 
surdos foi empobrecida.

Alexander Graham Bell foi um dos representantes oralistas 
de grande influência que estavam presentes no evento. Envolvido 
com o movimento eugenista, ele defendia, entre outras ideias, os 
riscos de casamentos entre pessoas surdas5 e era contra a 
língua de sinais por considerar que essa não propiciava o 
desenvolvimento intelectual dos surdos.

VOCÊ CONHECE?

Alexander Graham Bell 
(1847-1922) atuou como professor 
de fisiologia vocal na Universidade 
de Boston e foi também instrutor de 
surdos-mudos e especialista em 
problemas auditivos. Baseado na 
educação de sua esposa, Mabel 
Hubbard, que ficou surda aos 4 
anos de idade, criou uma escola 
onde crianças surdas e ouvintes 
estudavam juntas.

Ele acreditava que crianças 
surdas deveriam participar de todas 
as atividades comuns da infância, o 
que desenvolveria suas habilidades 
de comunicação. Dentre suas 
contribuições na ciência e tecnologia, 

Figura 1 – Alexander Graham Bell

Fonte: KOZAK, Kari. Alexander Graham 
Bell: The Man Behind the 
Telephone. The University of Iowa 
Libraries. Disponível em: 
<https://blog.lib.uiowa.edu/eng/al
exander-graham-bell-the-man-be
hind-the-telephone/>. Acesso em: 
04 nov. 2019

foi considerado o inventor do telefone, na tentativa de melhorar a 
percepção das palavras para os surdos6. Foi radicalmente contra 
casamento entre surdos.
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1960
-

1970

Uma das maiores implicações resultantes do congresso em 
Milão foi a exclusão dos professores surdos, que, apesar de 
serem aliados no processo educacional, foram demitidos de seus 
empregos. Além disso, a qualidade de vida e educação dos 
alunos surdos foi impactada negativamente.

O reflexo dessa decisão europeia foi, de fato, o 
enfraquecimento de uma série de conquistas das pessoas 
surdas, tanto em termos culturais quanto linguísticos. Nos 
Estados Unidos, por outro lado, iniciam-se manifestações de 
organizações e associações de surdos, como a Associação 
Nacional de Surdos, em uma tentativa de manter a linguagem de 
sinais. O presidente do Gallaudet College, por exemplo, tomou a 
decisão executiva de manter a linguagem de sinais no campus. 

No Brasil, o método que combinava o uso dos sinais com o 
treinamento em língua oral foi substituído pelo método oral puro 
- o Oralismo. Os professores já foram substituídos, e os 
estudantes proibidos de usar sinais4.

Desenvolvimento da Linguística e da 
Língua de Sinais

Desde 1880, com o fatídico Congresso de Milão, o Método 
Oral foi imposto como forma única na educação e aprendizagem 
de surdos. Muitos estudiosos, mesmo os simpatizantes da 
linguagem de sinais, acreditavam que se tratava de um código 
visual vicioso da própria língua falada; eles pensavam que, em 
alguns casos, a língua de sinais não passava de uma pantomima 
sofisticada. Foi necessário um estudo mais elaborado para 
provar a legitimidade das línguas de sinais, e o desenvolvimento 
da Linguística foi fundamental para que tal mudança de 
comportamento ocorresse.



Contexto Histórico da Surdez 

A linguística é a ciência que se ocupa em estudar 
as características da linguagem humana.

Conhecido como o pai da linguística, Ferdinand de Saussure 
(1857-1913) introduziu o conceito de que a língua é um sistema 
de signos formado pelo conceito (significado) mais a imagem 
acústica (significante)5. Outros estudiosos, alunos de Saussure, 
seguem o mesmo caminho, aprofundam suas ideias e definições 
e publicam um livro após sua morte, o “Curso de Linguística 
Geral”, que vislumbra um horizonte até então inexplorado para 
novas pesquisas e estudos relacionados à linguística.

Willian Stokoe, um professor de inglês do Gallaudet College, 
foi um dos pioneiros linguistas a estudar a língua de sinais 
(especificamente a língua de sinais americana, ASL) do ponto de 
vista linguístico, em 1960. Em sua monografia, intitulada 
“Estrutura da Língua de Sinais”, defende que a língua de sinais 
oferece tanta complexidade e riqueza quanto uma língua falada. 
Para Stokoe, a suposição de que “a linguagem ocupa um único 
canal, ou que a linguagem é a fala, é um equívoco subjacente a 
grande parte da especulação sobre as origens da linguagem”7. Tal 
afirmação compreensivelmente provocou reações, e ele foi 
criticado por colegas surdos e ouvintes.

Contudo persistiu em seu trabalho e, nas décadas que se 
seguiram, sua tese foi acompanhada por muitos outros 
estudiosos que analisaram a gramática, morfologia e sintaxe da 
língua de sinais3.
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1982

A partir de Stokoe, uma nova geração de linguistas passou 
a estudar não apenas a línguas de sinais, mas também a 
comunidade surda. Inicia-se um novo movimento estabelecendo 
o retorno da língua de sinais nas escolas e valorizando a cultura 
do surdo. Entre os vários pesquisadores ao redor do mundo que 
estudaram as línguas de sinais em seus países, no Brasil, 
destacam-se Ferreira-Brito8 e Quadros9.

“Ao conceber a língua como uma corrente evolutiva 
ininterrupta, tem-se, como pressuposto, que ela não pode ser 
considerada se isolada de sua história, pois a língua vive e evolui 
historicamente na comunicação verbal. Considera-se assim, 
que a palavra deve ser estudada no seu campo vivo, 
constantemente ativo e mutável, pois sua vida está na relação 
interdiscursiva dinâmica estabelecida entre membros de uma 
mesma comunidade linguística; ela sofre transformações 
dependendo do grupo social que a usa, ela se altera segundo o 
contexto discursivo que a integra”.10

Dia Nacional de Luta da Pessoa com 
Deficiência

Trata-se de um dia de luta instituído por iniciativa de 
movimentos sociais, em 1982, e oficializado pela Lei Nº 11.133, 
de 14 de julho de 2005. Entretanto, já era uma data comemorada 
desde o ano de 1982, como proposta do engenheiro ativista do 
movimento, Cândido Pinto de Melo.

O 21 de setembro foi escolhido porque está próximo do 
início da primavera, estação conhecida pelo aparecimento das 
flores. Esse fenômeno representaria o nascimento e a renovação 
da luta das pessoas com deficiência por maior inclusão social 
em todo o país11.
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2002 Lei da Libras 
Desde o início do século 21, mais precisamente em 2002, 

com a Lei nº10.436/2002, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
torna-se a segunda língua oficial brasileira. Conhecida e usada 
ao longo de muitos anos, só a partir dessa data passou a ser 
reconhecida por lei, depois de lutas que, literalmente, se 
estenderam por séculos. Em vigor há quase 20 anos, a Libras 
traz consigo algumas peculiaridades ainda desconhecidas por 
considerável parcela da população.

A língua de sinais poderia ser considerada uma linguagem 
corporal? Alguma vez você parou para pensar nisso?

A língua de sinais não pode ser considerada uma linguagem 
corporal apenas por ser não verbal, ou por se utilizar de 
expressões faciais e corporais, e gestos não padronizados. Isso 
porque as línguas de sinais têm níveis linguísticos variados e 
complexos, com fonologia, morfologia, sintaxe e semântica 
como qualquer outra língua. E seu aprendizado, assim como de 
qualquer idioma, exige tempo e dedicação. Não é, porém, mais 
difícil ou mais fácil do que qualquer língua oral estrangeira. Desta 
forma, a língua de sinais não deve ser considerada como uma 
linguagem corporal.

A língua de sinais tampouco é universal. Em todo o 
mundo, as línguas de sinais são diferentes. É possível encontrar 
sinais semelhantes, porque muitas vezes houve influência das 
línguas de sinais de outras nacionalidades. No Brasil, por 
exemplo, a Libras foi influenciada pela Língua de Sinais 
Francesa10, o que pode ser observado na imagem a seguir.



Contexto Histórico da Surdez 

Uma das explicações para esta semelhança com a Língua 
de Sinais Francesa vem do fato de o Imperador D. Pedro II ter 
trazido ao Brasil um surdo francês para ensinar a língua de 
sinais, no século 18. Mas, aliada às especificidades brasileiras, 
essa língua amadureceu, se desenvolveu e originou um novo 
idioma. A união e a luta dos surdos são sempre comemoradas 
em 24 de abril – Dia Nacional da Libras.

Conheça a Lei nº 10.436/2002, que institui a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de 
comunicação e expressão, bem como alguns exemplos 
de sinais do universo da Libras disponíveis em 
http://www.libras.com.br/. 

PARA SABER MAIS

Figura 2 –

Fonte: SOUSA, D.V.C. Língua Brasileira de Sinais e Língua de Sinais Francesa: uma relação histórica, 
linguística e cultural. Disponível em: 
<http://www.brasilazur.com/2012/09/lingua-brasileira-de-sinais-e-lingua-de-sinais-francesa-uma-re
lacao-historica-linguistica-e-cultural/>

Língua Brasileira de Sinais (Libras)Língua de Sinais Francesa (LSF)

Comparação entre o alfabeto em Língua de Sinais Francês e o alfabeto 
em Libras.
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2004 Política Nacional de Atenção à Saúde 
Auditiva

A Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva 
oficialmente está em atividade no Brasil desde setembro de 
2004, publicada na Portaria n.º 2.073, de 28 de setembro de 
200412. O objetivo dessa série de ações, dentre elas promoção de 
qualidade de vida, educação, proteção e recuperação da saúde, é 
criar condições para que a população brasileira com problemas 
auditivos tenha acesso a todo e qualquer protocolo de saúde 
auditiva implementado no país.

Pela primeira vez, o Brasil se voltou para a comunidade com 
deficiência auditiva e surda, respondendo a muitos dos seus 
anseios e criando a política específica voltada à saúde auditiva, 
desde a Atenção Primária à Saúde – que envolve movimentos de 
prevenção e identificação precoce de problemas auditivos, até a 
própria promoção da saúde – de média e de alta complexidade. 
Diante disso, a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva 
deve ser constituída a partir dos seguintes componentes 
fundamentais12:

Rede de Atenção Primária à Saúde – atua junto à população 
em postos de saúde, saúde da família, ambulatórios, 
maternidades, escolas etc. para conscientizá-la da 
importância da audição na qualidade de vida das pessoas. Em 
um segundo estágio, também identifica problemas. Os 
profissionais de saúde e educação que atuam nessas 
instituições são treinados por fonoaudiólogos para que 
possam educar a população na preservação da audição.
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PARA SABER MAIS

Serviço de Média Complexidade – realizado em hospitais, 
policlínicas e centros especializados em tratamento auditivo 
por equipe composta por um otorrinolaringologista, quatro 
fonoaudiólogos, um assistente social e um psicólogo com 
qualificação em saúde auditiva. Atende crianças a partir de três 
anos, jovens, adultos e idosos. Responsabiliza-se por exames 
específicos, encaminhamento para terapia fonoaudiológica e 
indicação e concessão de órteses e próteses, também 
chamadas de próteses auditivas ou aparelhos de amplificação 
sonora individual.

Serviço de Alta Complexidade – para bebês e crianças com 
idade inferior a três anos, ou casos com alta complexidade, 
envolvendo procedimentos cirúrgicos por diagnóstico 
diferenciado – deficiência auditiva, visual e neurológica, entre 
outras.

Em sequência à Política Nacional de Atenção à Saúde 
Auditiva, e dando continuidade às políticas públicas voltadas às 
pessoas com deficiência, no ano de 2011, foi instituído o Plano 
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plano Viver 
sem Limite13) e, em 2012, instituiu-se a Rede de Atenção às 
Pessoas com Deficiências (Origem: PRT MS/GM 793/2012)14, 
sobre os quais abordaremos no decorrer do presente material.

Aprofunde-se um pouco sobre essa política voltada à 
saúde auditiva a partir da notícia “Conheça melhor a nova 
Política Nacional de Saúde Auditiva” da Academia 
Brasileira de Audiologia.
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2007
Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência 
e seu Protocolo Facultativo

Historicamente, as primeiras ideias de direitos humanos 
iniciam-se após a Revolução Francesa (no final do século 18) 
impulsionadas pela convivência coletiva. Segundo Piovesan15, os 
direitos humanos são uma plataforma emancipatória voltada 
para a proteção da dignidade humana.

Preconceito, perseguição religiosa, tortura e até mortes, 
comuns às pessoas com deficiência na Antiguidade e na Idade 
Média, foram lenta e gradativamente trocados por preocupações 
humanistas e assistencialistas, até chegar a uma visão clínica de 
tratamento e às atuais políticas de inclusão e igualdade social. 

“Direitos humanos não é nem a história de uma marcha 

triunfal nem a história de uma causa perdida de antemão. 

É a história de um combate!” – Danièle Lochak.

Incontáveis desafios e conquistas aconteceram em todo 
mundo em torno da causa. No Brasil, não foi diferente. Tanto dos 
pontos de vista político como social, os direitos humanos jamais 
trilharam uma linha reta. Várias batalhas, alternando períodos de 
indignação e acomodação, tiveram de ser lutadas.
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Saímos de uma era autoritária, passamos para um regime 
democrático. Mas ainda lutamos para quebrar barreiras da 
desigualdade social e da exclusão, invariavelmente pautados pela 
cultura do respeito à dignidade e à diversidade.

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos passaram a ter nova dimensão no Brasil após a 
promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 30 de 
dezembro de 2004. É um marco, já que, pela primeira vez, existe 
um documento internacional que garante os direitos de pessoas 
com deficiência. Ao considerar a deficiência como uma questão 
de direitos humanos fundamentais, o Estado brasileiro assume o 
compromisso de respeito, não discriminação, participação, 
inclusão da acessibilidade e igualdade de oportunidades aos 
deficientes.

A “Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo”, adotada 
pela ONU em 2006 em Nova York, foi assinada pelo Brasil em 
30 de março de 2007, e, por meio do decreto nº 6.949, de 25 
de agosto de 2009, passou a ter o status de Emenda 
Constitucional.

Esta convenção  valida o direito de acesso à saúde, sem 
quaisquer discriminações e livre de todo preconceito. Portanto, 
como qualquer cidadão, a pessoa com deficiência auditiva e 
surda deve ser assistida da melhor forma quando procura ajuda 
em qualquer serviço de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde). 
Por isso, faz-se mais do que necessária a capacitação dos 
profissionais como você!
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Vejamos os princípios da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência16:

O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, 
inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a 
independência das pessoas;

A não discriminação;

A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;

O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas 
com deficiência como parte da diversidade humana e da 
humanidade;

A igualdade de oportunidades;

A acessibilidade;

A igualdade entre o homem e a mulher;

O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das 
crianças com deficiência e pelo direito das crianças com 
deficiência de preservar sua identidade.

Conheça algumas considerações das Nações Unidas - Brasil 
sobre os direitos humanos no próprio site dessa organização 
em “O que são os direitos humanos?” e o Decreto nº 6.949, de 
25 de agosto de 2009, que promulga a “Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
e seu Protocolo Facultativo”, assinados em Nova York, em 30 
de março de 2007.

2012
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