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INTRODUÇÃO  

 

 A abordagem médica na educação especial tem sido objeto de pesquisas e estudos 

críticos nos últimos anos, e é designada por meio de diversas expressões, tais como  

‘modelo clínico-terapêutico’  (SKLIAR, 2004), ‘modelo médico psicológico’ (MICHELS, 

2005). Esta tradição imprimiu um caráter terapêutico nas práticas pedagógicas e na 

formação profissional nesta área até recentemente. 

 Esta tendência clínico-terapêutica tem pautado sua prática em torno das limitações 

dos sujeitos o que  induziu a organização do processo de educação escolar em dois campos 

distintos e segmentados: de um lado a educação dos anormais e de outro a dos normais, a 

exclusão passando a ser patenteada pela escola, a partir de características individuais. A 

este propósito Skliar (1997, p.6) considera que “se o critério para afirmar a singularidade 

educativa desses sujeitos é o de uma caracterização excludente a partir de suas deficiências, 

então não se está falando de educação, mas de uma intervenção terapêutica”. 

 Este trabalho relata e analisa uma experiência pedagógica em sala de aula 

universitária, com a presença de uma estudante surda. São trazidos elementos para discutir 

sobre os percursos educacionais trilhados por estudantes que apresentam as consideradas 

necessidades educacionais especiais e, neste trabalho, no espaço da educação superior, 

neste caso específico, de surdos. 

 A articulação entre algumas referências de pesquisadores da área e observações de 

sala de aula sobre algumas experiências vivenciadas, acreditamos estar contribuindo para as 



discussões e os estudos necessários e urgentes no nível da educação superior. é necessário 

dizer também que a surdez não constitui o foco principal da nossa formação e atuação  

pedagógica, enquanto profissional dedicado à educação especial. no entanto, as relações 

estabelecidas com surdos na universidade impactaram a nossa experiência docente, 

transformando-a, a ponto de exigir a socialização das vivências e reflexões dela 

decorrentes, que aqui apresentamos. 

  

Tendências Pedagógicas na Educação Especial  

  

Na vertente clínico-terapêutica a surdez é falha a ser corrigida e o foco desta 

correção reduz-se, na maioria dos casos, à oralização. “O discurso oralista é um discurso 

médico e terapêutico que esta presente nas narrativas, nos textos curriculares, nas idéias 

interessadas dos grupos privilegiados, denominados aqui como ouvintes, e que define os/as 

surdos/as como doentes e anormais”  (LUNARDI, 2004, p.161). 

 Ouvir e falar passam a ser parâmetros que indicam normalidade. Entretanto, outras 

formas de compreender as diferenças humanas começam a ganhar terreno. Skliar sustenta 

suas contribuições no modelo sócio-antropológico que privilegia o reconhecimento das 

diferenças culturais em contraposição ao modelo clínico-terapêutico que focaliza a 

diferença como defeito do sujeito. Esse nova forma de compreender as diferenças humanas 

reconhece os surdos como “uma comunidade lingüística minoritária caracterizada por 

compartilhar de uma língua de sinais e valores culturais, hábitos e modos de socialização 

próprios” (SKLIAR, 2004, p.102). Assim, a surdez passa a ser um traço cultural e não mais 

é olhada como um limite ou um defeito (CORSINI, 2003). 

 A educação de surdos passa por um momento de transição importante porque “o que 

está mudando são as concepções sobre o sujeito surdo, as descrições em torno de sua 

língua, as definições sobre as políticas educacionais, a análise das relações de saberes e 

poderes entre adultos surdos e ouvintes” (SKLIAR, 2005, p.7). Porém, é preciso reconhecer  

que, a par dos discursos e teorizações, as relações entre ouvintes e surdos continuam 



apresentando tensões que, se não as impedem, no mínimo as dificultam, sobretudo quando 

as narrativas não acontecem em um código conhecido por ambos, seja ele gesto ou palavra. 

 Com os avanços das políticas públicas de inclusão, os surdos começam a fazer 

presença em níveis educacionais mais avançados, chegando em número cada vez mais 

expressivo na educação superior ( MOREIRA, 2005).  

Nesta realidade, a falta de conhecimentos acerca da promoção de uma prática 

pedagógica que atenda as diferenças dos estudantes parece não ser uma questão somente da 

educação básica.“Na universidade, o professor, ao receber em sala de aula estudantes com 

NEE, enfrenta uma situação nova e desafiadora, já que, na grande maioria das vezes, 

desconhece as especificidades, os apoios e os recursos que esta demanda requer (Moreira, 

2005, p10). 

 As políticas para a promoção da educação dos(as) surdos(as) vêm sendo 

estruturadas tendo como base, especialmente, as diretrizes da educação especial na 

educação básica, instituídas pela Resolução do CNE/CEB n.2 de 11 de setembro de 2001. 

 Quadros (2005) realizou um estudo sobre a estruturação da política para a educação 

de surdos do Estado de Santa Catarina. A referida proposta de educação de surdos(as) 

apresenta uma detalhada organização contemplando desde a educação infantil até o ensino 

médio, incluindo também a educação de jovens e adultos (SANTA CATARINA, 2004, p. 

34-37). Porém, a educação superior não está contemplada na referida política. 

A acessibilidade no ensino superior, das pessoas que apresentam as consideradas 

necessidades educacionais especiais é assegurada pela Portaria n.3284 de 7 de novembro de 

2003  (BRASIL, 2006).  A chegada de estudantes com necessidades educacionais especiais  à 

universidade, trazendo as suas diferenças, começam a ter visibilidade e, enquanto provocam 

estranhamentos, colocam à mostra os preconceitos, as fragilidades, a superficialidade dos 

discursos de uma educação para todos. O estranhamento é necessário e pode até ser 

positivo, mas sem que leve ao afastamento. Ao contráro, aproximar-se para se familiarizar, 

conhecer e compreender o estranho, sem necessariamente incorporar a sua diferença, nem 

impor o que se considera normal, é desejável e formador para todos. 

 



Experiências na Universidade:  estranhamentos e encontros  

 

A docência em uma universidade comunitária de um Estado da Região Sul, na  

disciplina Metodologia do Ensino Especial, nos Curso de Arte-educação e  de Pedagogia, 

de algum modo oportunizou observações, levantamentos, estudos,  pesquisas e ações neste 

campo. As experiências vividas nas relações pedagógicas, com estudantes que apresentam  

diferenças, difíceis de serem negadas, possibilitam desvendar alguns aspectos de sua 

condição humana, antes absolutamente ignorados.  

Nesta direção, trago alguns percepções a partir de experiências vividas, no âmbito 

da educação superior, relativas à condição de surdez, na tentativa de levantar 

questionamentos produtivos à formação docente neste momento de perplexidade diante de 

mudanças paradigmáticas.  

 

A arte do silêncio ou a surdez negada 

 

Tendo uma aluna surda em sala, na disciplina, antes mencionada, cuja ementa 

apresentava a surdez como deficiência auditiva, constituia-se num paradoxo a ser 

enfrentado. Ao serem convidados a relatar, no debate em sala de aula, o seu convívio com o 

surdo, os estudantes não mencionou a colega surda que estava ali presente, já no segundo 

semestre de atividades. 

A interlocução entre a surda e os ouvintes era feita através de uma colega que 

interpretava, a seu modo, por meio de gestos e expressões, os diálogos necessários, 

especialmente sobre os trabalhos solicitados pelos professores. O silêncio redobrado, da 

estudante e dos “outros”, parecia o encaminhamento mais apropriado.  

Quando recebi seu primeiro escrito pude constatar que estava diante de uma pessoa 

surda que não houvera se apropriado da língua portuguesa, código usual no meio escolar 

brasileiro, e não havia aprendido a fazer uso da fala, como também não havia tido acesso à 

Língua Brasileira de Sinais. Sua comunicação compreendia muitos gestos que eram 



familiares aos mais próximos de seu cotidiano e alguns sons que se assemelhavam às 

palavras mais usuais. A difícil escolha de como se comunicar de maneira efetiva ficou, 

naquele momento atribuída à estudante surda. Não houve nenhuma formalização desta 

escolha por parte da IES e, aos poucos, percebeu-se a sua ausência na Universidade, até que 

a sua desistência nos afastou. 

 Episódios como este tornam evidente a necessidade de promover estudos sobre as 

condições  de permanência destes estudantes visando o seu acesso ao conhecimento e a sua 

inclusão com vistas à formação profissional pretendida. 

 

Algumas Considerações 

 

A experiência relatada dá conta da complexidade em que se constitui a interação 

surdo-ouvinte, especialmente quando a proximidade acontece sem que ambos 

compartilhem de uma ferramenta de linguagem comum. As experiências na Universidade 

evidenciam as fragilidades na formação docente para o ensino superior em relação às NEE. 

As tentativas  solitárias se revestem de ensaio e erro, correndo riscos de reiterar 

experiências negativas dos surdos em relação à educação formal. Há surdos na 

Universidade, mas ainda são escassos os relatos de experiências nesse âmbito. Parece haver 

um silenciamento sobre aqueles que já tem a imagem de silêncio.  

Assumo a idéia de que é necessário mergulhar na complexidade das diferenças e 

conviver com elas para construir um outro olhar, instruído pelo respeito à alteridade que 

difere de si inexoravelmente. 
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