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INTRODUÇÃO
• Perspectiva Histórica da Educação do Aluno Surdo;

 ANTIGUIDADE: (400 a.C. – 476 d.C.)  incompetente;

•  Não tendo capacidade para desenvolver atividades 
intelectuais;

 IDADE MÉDIA: (476 – 1453) a Igreja era dona do poder;

•  Surdos das famílias ricas tinham aulas somente para 
aprender a assinar, pois só assim poderiam receber 
heranças.



INTRODUÇÃO
  IDADE MODERNA: (1453 – 1789)

• Humanidade depende da fala;
• Pedro Ponce de Leon (1520 à 1584)- monge beneditino: primeira 

escola para surdos. Baseava-se unicamente na leitura e escrita, 
depois acrescentou a fala e alfabeto manual (Alfabeto Digital);

• Juan Pablo Bonet (1573 à 1633) - treinamento da fala e alfabeto 
manual, incentivava o provimento de um ambiente linguístico 
favorável, em que a família devia aprender o alfabeto também. 
Lançou um livro em 1620.

•  1620 – Livro com base oralista (3 pilares da educação oralista);
1. Pereire (língua latina);
2. Amman (língua alemã);
3. Wallis (língua inglesa);

• Charles Michel de l’Eppé  (1712 à 1789): iniciou o trabalho com 
sinais no século XVIII, era considerado o “pai dos surdos”.



INTRODUÇÃO

IDADE CONTEMPORÂNEA (1789 ...)
• 1815 (EUA) – Comunicação total;
• 60% da LSA é de origem francesa;
• 1817 – 1ª Escola pública do EUA 

(Residencial);
• 1857 – Ernesto Huet (Surdo Francês) 

inaugurou a 1ª  Escola para Surdos no 
Brasil: INES (26/09/57);



INTRODUÇÃO
DIAS ATUAIS (1900 – 2000);
• Oralismo (4 técnicas);

1. Oral puro estimulação auditiva
2. Metodologia Multissensorial
• Unidade Silábica;

3. Metodologia de Linguagem por associação 
de elementos ou metodologia da “Língua 
Natural”;

4. Metodologia Unissensorial ou Abordagem 
Aural;
• Comunicação total;



INTRODUÇÃO
 A Lei 10.436 de 24 de abril de 2002, dispõe sobre LIBRAS 

(Língua Brasileira de Sinais), porém a Lei Estadual 12.095 
de  11/03/1998, já havia sido reconhecida como meio de 
comunicação objetiva, uma grande vitória para a 
comunidade surda;

  A importância da LIBRAS;
A LIBRAS permite ao surdo:
- Aprender a ler;
- Entender e discutir todo e qualquer assunto 

                (política, religião entre outros);
- Se sentem seguros a lutar por seus direitos;
- Inclusão social;



DESENVOLVIMENTO
  Os surdos e seus familiares

A inclusão começa na aceitação da família. Se a 
família não aceita a diferença do próprio filho, como é 
que ela vai conseguir com que a sociedade o aceite?

  CEJA  - Frei José Ademir de Almeida / Canindé – CE

• Total de alunos surdos:  18 

• Turmas: EJA I e EJA II (Presencial);

• 1 surdo incluído no ensino médio – (Semipresencial);

• 2 surdos incluídos no ensino fundamental - 
(Semipresencial);



DESENVOLVIMENTO
 Realização do Projeto;

• Reunião com os pais e/ou parentes;

• Envio de convites;

•  Início do projeto (coquetel e entrega do material);

•  Período das aulas: Agosto/2010 à Março de 2011;

•  Encerramento com entrega de certificado de 
participação e avaliação geral do projeto;

• Parcerias: Professores, núcleo gestor, funcionários, 
família, alunos, intérprete da escola, 7ª CREDE, aluno 
surdo do ensino médio como instrutor;



RESULTADOS
 Importância do projeto;
• Aproximou mais os familiares;
• Conscientizou os parentes do aluno surdo que 

eles (família) são importantes para seu 
desenvolvimento escolar e social;

• Melhorou o aprendizado do aluno surdo através 
da família;

•  Aproximou mais a família da escola;
•  Motivou os pais a estarem sempre 

acompanhando a aprendizagem de seus filhos;
•  Ensinou LIBRAS para pais de alunos surdos e 

assim facilitou a comunicação familiar;



CONCLUSÃO

   A LIBRAS é a língua própria dos surdos. 
Através dela é que eles se comunicam. 
A família que estuda LIBRAS, tem a 
oportunidade de adquirir conhecimentos 
e informações importantes, para apoiar 
e favorecer o desenvolvimento social, 
pessoal e educacional de seu filho 
surdo.
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“ O reconhecimento 
partilhado em igualdade de 
condições, como todos, deve 
ser a motivação de nossa 
existência. ”

Anônimo
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