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RESUMO 

Esta pesquisa objetiva investigar a Reconstituição da Trajetória do Centro de 
Atendimento Especializado na Área da Surdez (CAES), Campo Largo, Paraná e 
sua forma de organização do trabalho didático. O objeto de investigação é, 
portanto, a instituição escolar, chamada de CAES (Centro de Atendimento 
Especializado na área da Surdez), no período de 1969 a 2010. Os objetivos 
específicos foram assim propostos: apreender a origem e o desenvolvimento da 
instituição escolar; verificar a intencionalidade do atendimento especializado na 
área da surdez e a necessidade social que a levou a ser planejada e 
institucionalizada; descrever as dificuldades encontradas e superadas durante a 
sua trajetória educacional; entender a relação educativa que colocou, frente a 
frente, o educador e o educando nas diversas fases da instituição escolar e os 
recursos didáticos utilizados para transmitir o conhecimento; e, por fim, descrever 
dos espaços físicos utilizados onde ocorreu a relação educativa. A justificativa 
funda-se no fato de esta instituição de atendimento ao aluno surdo não ter sido 
ainda alvo de estudos científicos e ter uma história de formação digna de registro e 
de análise. A pesquisa foi viável porque os documentos estavam acessíveis e os 
professores fundadores e os docentes estavam dispostos a fornecer informações 
mediante entrevistas. A sequência dos trabalhos apresenta-se dessa forma: o 
primeiro capítulo discorre a reconstrução e conceituação das Instituições Escolares 
no Brasil, utilizando-se de autores como, Saviani (2007), Sanfelice (2007), Buffa 
(2007), Buffa e Noronha (2008), entre outros que pesquisam a construção histórica 
de instituições educativas. O item também propõe uma discussão sobre os 
aspectos históricos, teóricos e metodológicos da educação de surdos no Brasil, 
fundamentando-se em autores como Soares (1999), Goldfeld (2002) e Reily (2007). 
No segundo capítulo, expõem-se os procedimentos metodológicos adotados para a 
realização da pesquisa, contando com análise documental e de entrevistas 
semiestruturadas, realizadas com professores que atuam e que atuaram em 
determinado tempo com a educação de surdos no Município de Campo Largo, PR. 
O item também apresenta a Reconstrução Histórica da Educação de Surdos nesse 
Município. No desenvolver da análise buscou-se identificar a necessidade social 
inserida na concretização e mobilização quando da criação da instituição de surdos, 
entendendo-se ter sido uma intervenção deliberada por parte da sociedade de 
Campo Largo, o que demonstra sua real finalidade, desde o início até a 
institucionalização, como provedora de uma educação formal para alunos surdos do 
Município. A análise dos textos documentais e das entrevistas obedeceu as 
categorias de relação educativa, recursos didáticos utilizados, espaços físicos e 
necessidade social de criação. 

Palavras-chave:  Instituições Educativas, Educação de Surdos e Organização do 
Trabalho Didático. 
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INTRODUÇÃO 

O objeto deste estudo é a reconstituição histórica da trajetória 

percorrida pelo Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez 

(CAES), localizado no Município de Campo Largo, no Estado do Paraná, 

entre os períodos de 1969 aos dias atuais. 

A pesquisa só foi possível pelo apoio das professoras do Município de 

Campo Largo, que relatando suas experiências profissionais, apontaram 

meios e fatos históricos que levaram a pesquisa a acontecer. Foi viável, 

também, pelos documentos disponíveis e bem conservados. 

Inicialmente, o trabalho se deu no atual CAES, com os relatos da 

pedagoga responsável que ali se encontra para atendimento ao aluno surdo, 

há mais de vinte anos, que apontou como primeira instituição de surdos a 

escola conhecida na cidade como ERCE (Escola de Recuperação a Criança 

Excepcional). 

Buscando aprofundar a trajetória educacional do estabelecimento, 

deslocou-se a pesquisa à referida escola, na qual encontrados mais duas 

professoras e alguns documentos que relataram a existência, em certa 

época, de alunos surdos na instituição. Ao entrevistar determinada 

professora, percebeu-se que tratava-se primeira professora de surdos do 

Município em questão. Em relatos e questionamentos levantados junto a 

essa professora constataram-se certos pontos históricos importantes para a 

realização da pesquisa, como um espaço físico antecedente ao atual, até a 

transferência, somente dos surdos, para uma escola de ensino regular. 

As transferências dos alunos surdos para várias entidades 

educacionais, no decurso dos tempos, ocorreram em diversas instituições, 

denominadas de instituição escolar para atendimento de alunos surdos. 

Foram, também, várias as modalidades sucessivas de atendimento a alunos 

surdos, em Campo Largo. 

A instituição foi criada sob a denominação de Associação de Mães e 

Amigas do Excepcional (AMAE) em 1969; Logo no ano de 1970, passou a 

se chamar Escola de Recuperação à Criança Excepcional (ERCE), 

funcionando como escola para crianças e jovens excepcionais, com a 

inclusão de alunos surdos. Em 1990, ocorreu a transferência somente dos 
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alunos surdos para uma escola regular a Escola Municipal Monsenhor Ivo 

Zanlorenzi; Em forma de inclusão escolar de alunos com deficiência 

integrados a alunos sem deficiência. Nessa escola instituiu-se uma casa de 

madeira separada do prédio principal para receber somente alunos surdos 

em segundo turno de tempo, perfazendo tempo integral.  Após quatro anos, 

a Prefeitura da cidade constituiu o Centro de Atendimento Especializado em 

Deficiência Auditiva (CAEDA) e o estabeleceu em prédio próprio dentro do 

complexo da Escola Municipal Primeiro de Maio. Ali, os surdos transferidos 

tinham aula regular na escola municipal e atendimento especializado no 

CAEDA, em forma de contraturno.  

Anos após, exatamente em 1999, surgiu o programa do governo do 

Estado denominado Programa de Escolaridade Regular com Atendimento 

Especializado na Área da Surdez (PERAE). Trata-se de um programa 

instalado em prédio próprio, especializado para alunos surdos. O PERAE foi 

um programa de ensino regular, ministrado somente em LIBRAS. 

Atualmente, o centro chama-se Centro de Atendimento Especializado 

na Área da Surdez (CAES), funcionando em conjunto com o Centro de 

Atendimento Especializado na Área Visual (CAEV). Possui uma pedagoga e 

seis professoras, que são responsáveis por turmas de apoio pedagógico, 

educação infantil, letramento, às aulas especiais e a última turma do 

PERAE, totalizando 22 alunos, presentes no contraturno escolar. 

Para tanto, dimensiona-se esta dissertação a analisar a trajetória 

destes variados ambientes físicos que a educação de surdos perpassou até 

chegar ao que é atualmente, e, também, a apontar como ocorria a 

organização do trabalho didático nas diferentes épocas com os alunos 

surdos, ou seja, o estudo descreve como eram as aulas, os materiais 

utilizados no decorrer das aulas, a relação entre os professores e alunos e 

os diferentes ambientes escolares utilizados durante a educação desses 

alunos. É o que se denomina de trajetória da instituição. Para conhecer 

como ocorreu a organização do trabalho didático da instituição escolar, 

optou-se por estabelecer como diretriz de análise a proposta de Alves (2005 

p. 11-12): a relação educativa entre professores e alunos, os conteúdos 

ministrados por meio de recursos didáticos e os espaços físicos com seu 

mobiliário onde ocorria a relação educativa. Acrescenta-se em categoria de 
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análise proposta por Saviani (2007, p. 25): a necessidade social da 

fundação, especificamente, a quem servia a instituição escolar. 

Aponta-se, também, a necessidade de se identificar as normas legais 

que regulamentam e regulamentaram a educação dessas crianças e de se 

reconstruir o caminho normativo da educação de surdos, não só do 

município, mas também, do Estado em geral e do Brasil. 

Dentre os apontamentos levantados, destaca-se a problemática da 

referida pesquisa, que consiste em entender como se deu a reconstrução 

histórica do Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez, no 

Município de Campo Largo e de que forma ocorreu a organização do 

trabalho didático na refira instituição entre os anos de 1969 a 2010. 

Mas, para a concretização da pesquisa, foram também levantados 

alguns questionamentos, que serviram de âncora para a formulação dos 

objetivos específicos, como por exemplo: Qual foi a necessidade social que 

levou a criação da instituição? Qual a intencionalidade inicial da instituição 

criada? Como se deu o processo de institucionalização da instituição de 

surdos em Campo Largo e sua trajetória em vários estabelecimentos de 

ensino? Com que intuito a educação de surdos emerge e se desenvolve no 

município? Qual o reconhecimento social da instituição? Como ocorreu a 

organização do trabalho didático, nos aspectos de relação educativa, de 

recursos didáticos para transmitir o conhecimento e o espaço físico? Estes 

questionamentos definem-se em um objetivo geral, o de investigar a 

trajetória percorrida pelo Centro de Atendimento Especializado na Área da 

Surdez (CAES) e a sua organização do trabalho didático, de 1969 a 2010. 

Dessa forma, também, podem-se elencar os objetivos específicos, 

para a pesquisa, que são: 

- Descrever o contexto da origem da instituição escolar de 

atendimento ao aluno surdo, baseada na necessidade social que a levou a 

ser institucionalizada; 

- Verificar a intencionalidade inicial da instituição e as dificuldades de 

sua trajetória para mantê-la; 

- Entender a relação educativa que colocou, frente a frente, o 

educador e o educando nas diversas fases da instituição escolar; 
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- Detectar os recursos didáticos utilizados para transmitir o 

conhecimento; 

- Verificar os diversos espaços físicos utilizados onde ocorreu a 

relação educativa. 

Quanto a uma justificativa pessoal, a pesquisadora é uma profissional 

da educação, atuante na educação especial, que até o início desta pesquisa 

preocupava-se com a concepção que os professores tinham sobre a 

educação de surdos. Movida pela história da Educação de Surdos no Brasil, 

motivou-se investigar em sua própria região a história e o caminhar do 

trabalho didático ali exercido. 

Vale-se também, esclarecer à escolha do título do trabalho, o termo 

“reconstituição da trajetória” que designa-se a outro termo muito utilizado por 

Saviani (2007) a “reconstrução histórica” de instituições escolares. 

Fundamentando-se nas mesmas concepções adotados por esse autor, 

busca-se deixar claro que o que se pretende neste trabalho não é criar ou 

formar o objeto de estudo - que nesse caso é a trajetória do Centro de 

Atendimento na Área da Surdez - mas sim, construir o conhecimento a cerca 

do objeto - a referida instituição - propondo-se assim, reconstruir o plano de 

pensamento e sua necessidade educativa embutida no decorrer dos anos 

em meio a uma sociedade. 

A justificativa funda-se no fato de esta instituição de atendimento ao 

aluno surdo não ter sido ainda alvo de estudos científicos e ter uma história 

de formação digna de registro e de análise. A pesquisa foi viável porque os 

documentos estavam acessíveis e os professores fundadores e os docentes 

estavam dispostos a fornecer informações mediante entrevistas. Além disso, 

a realização deste estudo demonstra a preocupação com as possibilidades 

de mudanças no âmbito pedagógico de algumas instituições que trabalham 

e trabalharam com o ensino para surdos, pois, ao se estudar o histórico de 

instituições escolares, desvenda-se a história da fundamentação básica para 

se entender a movimentação alcançada pela educação através dos tempos 

e para se ter em vista as possibilidades de sugestões e de intervenções 

nessa área educacional. 

A sequência do trabalho apresenta-se dessa forma: o primeiro 

capítulo discorre sobre a reconstrução e conceituação das Instituições 
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Escolares no Brasil, utilizando-se de autores como Saviani (2007), Sanfelice 

(2007), Buffa (2007), Buffa e Noronha (2008), Blanck Miguel (2007), 

Nascimento (2009), Alves (2005), Hoff (2008), entre outros, que pesquisam 

sobre construção histórica de instituições educativas. O item também propõe 

uma discussão sobre os aspectos históricos, teóricos e metodológicos da 

educação de surdos no Brasil, fundamentando-se em autores como Soares 

(1999), Goldfeld (2002) e Reily (2007).  

No segundo capítulo, expõem-se os procedimentos metodológicos 

adotados para a realização da pesquisa, iniciada com a visita ao local e aos 

documentos, com uma mínima observação sobre o funcionamento da 

instituição atual. A investigação buscou dados empíricos por meio da análise 

documental e de entrevistas semiestruturadas, realizadas com professores 

atuais e que atuaram em tempos passados em determinados locais em que 

o atendimento a alunos surdos estava instalado. Os procedimentos 

Metodológicos proporcionaram realizar a Reconstrução Histórica da 

Educação de Surdos no Município de Campo Largo, analisando a sua 

trajetória e seu processo histórico de organização do trabalho pedagógico, 

durante os anos de 1969 a 2010.   

Segue-se a análise das entrevistas e dos documentos. Estes 

revelaram que o atendimento a alunos surdos, em vários e seguidos 

estabelecimentos, surgiu de uma necessidade social. Funda-se, 

primeiramente, em um processo espontâneo e assistemático, para, depois, 

intervir deliberadamente na efetivação e no reordenamento do auxílio 

educacional aos alunos surdos, o que acabou por institucionalizá-lo em 

forma de educação formal e deliberada no Município de Campo Largo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 RECONSTRUÇÃO E CONCEITUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 

ESCOLARES NO BRASIL 

 

Busca-se definir como se processam as pesquisas sobre a história 

das Instituições Escolares no Brasil, com o intuito de retomar os conceitos 

centrais dos aspectos norteadores da (re)construção de instituições 

educativas, abordando conceitos, fundamentos e procedimentos necessários 

à pesquisa. Para tanto, foram utilizados, como fundamentação teórica, os 

seguintes autores: Alves (2005a), Alves (2005b), Saviani (2007), Sanfelice 

(2007), Blanck Miguel (2007), Buffa (2007), Buffa e Nosella (2008), Vidal 

(org) (2006), Magalhães (2004), Dallabrida (0rg) (2003), Nascimento (org) 

(2003) e Vechia (2008). 

 

2.1.1 Reconstrução e Conceituação  

Para discorrer sobre as Instituições Escolares no Brasil, faz-se 

necessário um breve entendimento sobre o referido termo “Instituições”, que 

sucintamente permite entender que instituições escolares são criadas para 

atender determinadas necessidades humanas de cunho permanente. Como 

reforça Saviani (2007, p. 4), ao dizer que “guarda a ideia comum de algo que 

não estava dado e que é criado, posto, organizado, construído pelo homem”. 

A denominação “permanente” não se refere aqui a algo que não 

sofrerá mudanças no seu decorrer histórico-temporal; pelo contrário, ela se 

inicia na sociedade como uma construção, quase involuntária, para atender 

a um determinado grupo, mas sem reconhecê-lo previamente. Ao longo do 

processo, cria-se uma confiança maior, determinando assim. Um 

reconhecimento da população e delimitando o seu trabalho a ser ali 

realizado. Com a institucionalização de determinadas ações educativas, as 

instituições tornam-se responsáveis e moralmente reconhecidas para 

desempenhar uma forma de trabalho a essa sociedade, transformando-se 

assim em instituições escolares. (SAVIANI, 2007, p. 4). 

Saviani (2007, p. 7) “em matéria de oferta de educação formal, as 

instituições que se destacam nitidamente entre as demais são, a Igreja e o 
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Estado”. Evidentemente que a pedagogia exercida nessas instituições é 

guiada de forma explicita e não implicitamente.  

Buffa e Nosella (2008), no texto Instituições Escolares: Por que e 

como pesquisar, destacam três momentos históricos de estudos sobre 

instituições escolares no Brasil.  

Em um primeiro momento, escrevem eles, entre 1950 e 1960, como 

ocorreu a investigação numa antiga sessão pedagógica da Universidade de 

São Paulo (USP), integrando vários órgãos e nomes importantes da 

educação à época. A origem relacionava-se com os alvoroços em relação 

aos debates havidos para a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), nº 4.024/61, e com a necessária expansão do 

ensino superior. As pesquisas desse determinado momento histórico 

focaram o tema recorrente da Educação e Sociedade; em meio a esses 

estudos, apareceu uma tese de doutorado que tratou do tema instituição 

escolar. 

Em um segundo momento, já em meados do século XX, os estudos 

ainda focavam mais a sociedade do que a escola, optando-se por 

fundamentar as pesquisas em autores clássicos, como Marx, Gramsci, 

Althusser, Foucault, Adorno, Bourdieu, entre outros. 

Dentre as discussões elencadas por esses clássicos, o tema 

instituições escolares aparecia somente como mera localização histórica do 

movimento estudado. 

Buffa e Nosella (2008, p. 15) 

 

[...] esses estudos refletiam, além disso, um acentuado idealismo e 
voluntarismo político decorrentes da urgência do processo de 
redemocratização. Enfim, estudava-se mais a sociedade do que a 
escola.  

 

A elevação gradual de pesquisas em relação às instituições deu-se, 

realmente, a partir dos anos 1990, com o aumento da pós-graduação e a 

crise dos paradigmas que “foi, na verdade, uma fragmentação 

epistemológica e temática que tem dificultado a compreensão da totalidade 

do fenômeno educacional”. (BUFFA e NOSELLA, 2008, p. 16). 
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 A educação entra em uma crise existencial, pois novas propostas 

educacionais consideram pouco relevantes as relações da educação com a 

sociedade, optando por pesquisar o cotidiano das práticas pedagógicas. 

Cumpre destacar os temas centrados na investigação: estudos sobre a 

história das disciplinas, a cultura escolar, a formação de professores e os 

livros didáticos. São tentativas de desvelar as práticas pedagógicas que 

ocorrem na instituição escolar. Em meio a essas investigações, aparecem, 

também, as instituições escolares como foco de atenção. 

Dentre os estudos realizados sobre o histórico das instituições 

escolares, a partir de 1990, muitos trabalhos de dissertação de mestrado, 

algumas teses de doutorado, artigos, simpósios, encontros anuais têm 

marcado a reconstrução histórica dos estabelecimentos de ensino e de sua 

organização do trabalho pedagógico.  

As instituições que mais se destacaram na primeira fase de estudos 

foram as escolas de referências, como, por exemplo, o  Colégio Dom Pedro 

II, Escolas Normais, Colégio Caraça, Seminário de Olinda. As escolas de 

formação e alguns grupos escolares. Conforme afirmam Buffa e Nosella 

(2008). 

Aos aspectos analisados e que chamam a atenção do pesquisador, 

entra a arquitetura dos prédios, um estudo minucioso, frente à organização 

do espaço e à proposta pedagógica. Assim, um aspecto a ser estudado 

quando se reconstrói o histórico de uma instituição escolar, refere-se à sua 

arquitetura como proposta educacional, mas acompanhado de sua 

organização do ensino. 

Buffa (2007, p. 157), sendo,  

 

[...] a escola é muito mais que isso, e o edifício escolar, sabemos 
todos, pode facilitar ou dificultar a aprendizagem, a convivência, o 
desenvolvimento dos alunos. Em suma, os espaços educam.  
 

Autores como Saviani (2007), Sanfelice (2007), Buffa e Nosella(2008) 

destacam, em seus estudos,  como o pesquisador pode encontrar o seu 

objeto de pesquisa. 

Magalhães (2004 citado por Saviani, 2007, p. 24-25) apresenta uma 

metodologia a ser seguida nos estudos. Dirige sua proposta a três estágios 
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da pesquisa: a) a materialidade, como sendo as questões arquitetônicas, 

espaços físicos, equipamentos, material didático, estrutura organizacional, 

entre outros aspectos envolvidos com a construção material do ambiente.  

b) A representação, que segundo Saviani (2007, p. 25) se designa 

 

[...] ao papel desempenhado pela instituição escolar, envolvendo a 
tradição, memórias, a bibliografia selecionada, a prefiguração 
planejada, os modelos pedagógicos, os estatutos, o currículo e a 
disposição dos agentes encarregados do funcionamento 
institucional.  

 

São, em suma, os documentos, as memórias educativas, obtidas por 

intermédio de investigação no campo de pesquisa. 

c) Perpassando a um terceiro estágio, encontra-se a apropriação: 

uma fonte de intensa procura pedagógica, voltada para o aprofundamento 

vivido naquele ambiente escolar, ou seja, os indivíduos que construíram, por 

um determinado tempo, a educação ali ministrada e recebida. 

Por sua vez, Sanfelice (2007) aponta em seu trabalho História das 

Instituições Escolares, alguns “passos” que podem ajudar em uma pesquisa 

referente ao histórico das instituições:  

a) A investigação sobre a temporalidade, apontada pelo autor como 

a determinante na busca de uma história do passado. Compõem-se da 

investigação de uma história do passado ou de uma história do presente. 

b) A delimitação do objeto de pesquisa corresponde ao segundo 

passo, pois “o que me dá o passaporte de ingresso é o conjunto de fontes 

que levanto, critico e seleciono, e nenhum tipo de fonte deve ser interditado” 

(Sanfelice, 2007, p 77). Dentre as fontes levantadas, que derivam de 

legislações, currículo, quadro de alunos ou de professores, proposta 

pedagógica, entre outros aspectos de cunho observatório, poderão informar 

e delimitar o objeto de pesquisa. 

c) O terceiro passo apresentado pelo autor trata da investigação do 

interior da instituição escolar, buscando-se identificar os pormenores que 

compõem a sua identidade. Pois se acredita que,  

 
[...] a dimensão da identidade de uma instituição somente estará 
mais bem delineada quando o pesquisador transita de um 
profundo mergulho no micro e, com a mesma intensidade, no 
macro. As instituições não são recortes autônomos de uma 
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realidade social, política, cultural e econômica e educacional. 
(SANFELICE 2007, p. 78-79).    

 

d) Como fonte analítica, não é aconselhável buscar somente as 

definições internas da escola. Faz-se necessário investigar a proporção 

exterior ao muro escolar, descrevendo, assim, mais um estágio da pesquisa. 

O autor recomenda que a história da instituição seja descrita tal como 

ela é, pois ela é única, diferenciando-se das demais pelo modo como 

desenvolve a sua história. 

Como afirma o autor, quando diz que, “o que importa é o que resulta o 

processo de pesquisa e que em grande parte está condicionado à formação 

teórica do pesquisador e ao alcance de seus recursos metodológicos”. 

(SANFELICE, 2007, p. 80).   

e) O argumento apresentado de forma clara e a escolha da 

metodologia adequada fazem parte de mais um passo da pesquisa histórica. 

 d) E, por fim, mas não menos importante, a realização de um breve 

exercício da historiografia, que se entende como o conhecimento crítico da 

apresentação e dos processos que determinam o conhecimento e o registro 

que os historiadores fizeram ou fazem da história-processo.  

É extremamente relevante conhecer outros trabalhos referentes à 

reconstrução histórica de outros pesquisadores, para desenvolver por meio 

dessas fundamentações um trabalho de qualidade.  

Outros autores, como Buffa e Nosella (2008), realizam uma análise de 

“como pesquisar instituições escolares”, destacando quatro pontos: a 

escolha do objeto, as fontes, os procedimentos e a narrativa. 

No que se refere à escolha do objeto, os autores afirmam (2008, p. 

24), 

 

[...] sabemos que o objeto de pesquisa nunca é dado; é 
construído. Ou seja, não é um pacote fechado que o pesquisador 
abre e investiga.  É um conjunto de possibilidades que o 
pesquisador percebe e desenvolve, construindo assim, aos 
poucos, o seu objeto.  

  

Para tanto, o livre acesso às fontes é de extrema importância, pois a 

escola precisa ser vista por seus diferentes ângulos. 
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Em relação às fontes de pesquisa, quanto maior a variedade de 

fontes bibliográficas, documentos, legislações, jornais, além de uma 

metodologia adequada, maior é a possibilidade de uma realização exemplar 

do histórico institucional, argumentam os autores. Os procedimentos e a 

narrativa precisam ser bem desenvolvidos: quanto maior a percepção teórica 

de fundamentação e de persuasão na análise realizada pelo pesquisador, a 

possibilidade de um trabalho completo será muito maior. 

Assim, é um momento de dedicação total entre pesquisador e 

pesquisa, cansativo e exaustivo, mas que o conduzirá a uma pesquisa de 

qualidade,“os dados obtidos pelas diversas fontes, organizados e 

interpretados a partir de algumas categorias de análise, conduzem o 

pesquisador a escrever um relatório final”. (BUFFA e NOSELLA, 2008, p. 

27). 

Dentre as ideias elencadas, em suma, a realização de uma (re) 

construção histórica de uma instituição depende das informações e do 

envolvimento científico do pesquisador com o objeto a ser pesquisado.  

 

2.1.2 Paraná e Instituições Escolares  

A descrição histórica das instituições escolares do Estado do Paraná 

vem sendo realizada por pesquisadores competentes e preocupados em 

resgatar dados e fontes que descrevam a origem e o desenvolvimento 

dessas instituições. 

Com o intuito de manter e recuperar as fontes para que não se perca 

o significado histórico, embutido em suas paredes, em manuais didáticos e 

em relatos descritos por antigos professores e alunos, que pesquisadores 

como Maria Isabel Moura do Nascimento (2009), Maria Elisabeth Blanck 

Miguel (2008), Sandino Hoff (2010) e Ariclê Vechia (2009) investigam, em 

várias universidades do Estado, a reconstrução histórica das instituições 

escolares do Paraná e de outros estados. 

Considera-se que, ao se reconstruir a história das instituições 

escolares, pode-se, também, verificar e descobrir os segredos de um povo, 

de uma cidade e das pessoas que ali passaram ou moraram, além de outras 



22 

 

descobertas que acrescem os laços de pertencimento da região e do 

Estado.  

 

Considera-se o processo de resgate das fontes históricas e de 
reconstrução da história das Instituições Escolares uma forma de 
ampliar as possibilidades de compreensão da própria História da 
Educação, na medida em que elas se relacionam com o todo, e 
não com uma mera subdivisão da educação. Como a reconstrução 
histórica depende essencialmente das fontes, que são o ponto de 
origem, a base e o ponto de apoio para a produção historiográfica, 
o resgate das fontes das Instituições Escolares ganha significado 
na medida em que traz a expressão de sujeitos ou grupos sociais 
específicos, que representam um contexto histórico determinado, 
sendo relevantes para compreensão da História da Educação de 
uma sociedade. (NASCIMENTO 2009, p. 2) 

 

Mas vale ressaltar, também, que as dificuldades do pesquisador 

acarretam o impedimento de a população reconhecer a verdadeira história 

escondida na sua escola e como ela se instalou ali.  

 
A pesquisa tem apresentado muitos desafios, devido às situações 
em que o pesquisador e seus colaboradores percebem que as 
escolas públicas estão com a documentação abandonada, em 
processo de deterioração. Ou, em alguns casos, a documentação 
está sob a tutela de um dirigente ou professor da instituição, à 
mercê de sua boa vontade, que trata a documentação como 
propriedade particular, sem considerar os interesses coletivos da 
comunidade escolar, ou da sociedade. (NASCIMENTO 2009, p.3) 

 

A importância em manter e preservar esses documentos deve sempre 

ser ressaltado em conversar com a mantenedora ou com as pessoas 

responsáveis pela organização documental dessas instituições, pois, talvez, 

ocorra de não ser reconhecida a necessidade social que as criou e as 

funções sociais que cumprem. 

Buscaram-se referências sobre a legislação do Estado do Paraná, 

que tenha beneficiado a criação e a manutenção de algumas instituições de 

educação especial para surdos.  

Encontra-se, inicialmente, em Blanck Miguel (2007, p. 34) a 

documentação que beneficiou o Instituto de Educação do Paraná Professor 

Erasmo Pilotto. A autora desenvolve seus estudos direcionados para a 

análise da Escola Nova na consolidação e expansão das políticas 

educacionais no Paraná.  Faz-se menção a essa pesquisa porque o referido 
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instituto foi o responsável pela formação da maior parte dos professores 

especialistas na área da surdez no Estado do Paraná. 

Quanto à legislação, encontramos as leis dos governos paranaenses 

que declaram de utilidade pública as instituições paranaenses que se 

dedicam à educação especial. Entre 1970 e 2010, a legislação1 refere-se 

globalmente à declaração de utilidade pública.   

Frente a disposição destas leis, verifica-se que vagarosamente as 

instituições de educação especial estão se tornando públicas e merecedoras 

de uma investigação histórica. 

Quanto à história do conhecimento, foram encontradas na instituição 

qual se defenderá esta pesquisa (Universidade Tuiuti do Paraná) apenas 

duas dissertações de mestrado que retratam a preocupação com a 

educação de surdos no Estado do Paraná. 

A primeira investigada é do ano de 2003, com o tema referente à 

prática pedagógica da leitura com crianças surdas na proposta bilíngue; um 

momento de prazer com o livro infantil. O objetivo geral desta pesquisa 

enfatiza a preocupação em discutir sobre o trabalho com a leitura para 

crianças surdas em fase préescolar, especificamente no que se refere a criar 

o gosto pela mesma. A metodologia expõe-se a uma análise qualitativa, por 

meio de coleta de dados, observações, entrevistas e análise documental. 

Realizada em 3 escolas regulares de Maringá, Paraná, com alunos inclusos. 

Os resultados obtidos segundo a pesquisadora foram obtidos parcialmente 

por problemas de aberturas das escolas. Além de uma significativa 

referência sobre a importância do interprete de LIBRAS2 nas turmas de 

inclusão. 

Em relação à segunda pesquisa encontrada, pode-se verificar que 

faz menções a educação de surdos, ao tratar sobre as Políticas Públicas de 

Educação Inclusiva: das normas à qualificação de formação do intérprete de 

                                                           
1 Lei 6139 - 13 de Agosto de 1970; A Lei 10840 - 05 de Julho de 1999; A Lei 12228 - 17 de 
Julho de 1998; A Lei 12965 - 25 de Outubro de 2000; A Lei 13406 - 21 de Dezembro de 
2001; A Lei 13467 - 14 de Janeiro de 2002; A Lei 14621 - 13 de Janeiro de 2005; A Lei 
14769 - 29 de Junho de 2005; A Lei 14870 - 27 de Outubro de 2005; A Lei 15807 - 23 de 
Abril de 2008 e a Lei 16547 - 19 de Julho de 2010. 
2
 Língua Brasileira de Sinais 
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L¹,3 com o objetivo de analisar se as atuais políticas públicas inclusivas, 

normalizam, de fato, a formação do intérprete de libras no Ensino Superior, 

tomando-se como ponto de partida as políticas públicas. A metodologia 

utilizada foi uma pesquisa exploratória, com entrevistas a professores 

responsáveis pela inclusão da UTP (Universidade Tuiuti do Paraná), 

PUC/PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) e UNICENP (Centro 

Universitário Positivo) e na SED/DEE (Secretária Estadual de Educação/ 

Departamento de Educação Especial) e FENEIS (Federação Nacional de 

Educação e Integração dos Surdos). Em que se conclui a necessidade de 

uma formação específica e da oficialização da profissão de intérprete de 

língua de sinais. 

Partindo do estado do conhecimento da instituição em que se 

defenderá esta pesquisa, pode-se concluir que é de cunho inédito, nesta 

instituição, a referida pesquisa que aqui se propõe em relação à história de 

instituições e educação de surdos no Município de Campo Largo, Paraná.  

 

2.1.3 Organização do Trabalho Didático 

 

Ao descrever o processo de consolidação das instituições escolares 

no Brasil, vale ressaltar como se desencadeou a organização do trabalho 

didático nas instituições de ensino e como esse processo influenciou na 

produção da escola contemporânea. 

Desde a primeira forma de ensino sistemática originada na história da 

educação mundial, alguma forma de organização didática desse trabalho se 

fazia presente, originada e modificada de acordo com as exigências 

educacionais de cada época, “[...] as formas concretas de organização do 

trabalho didático são históricas” (ALVES, 2005, p. 17). 

Esta pesquisa busca discutir como se deu a trajetória histórica e como 

se desenvolveu a organização do trabalho didático no CAES4, em Campo 

Largo. Para investigá-lo buscou-se a bibliografia sobre instituições escolares 

                                                           
3
 Língua Brasileira de Sinais, tida como principal linguagem a ser aprendida pelos surdos. 

4
 CAES: Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez. 
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e sobre como os pesquisadores que estudam a organização do ensino 

ministrado nos estabelecimentos de ensino. 

Dessa forma, aprofunda-se a categoria trabalho didático que, 

conforme Alves (2005), é capaz de entender a historicidade de um tempo 

longo de tentativas de estabelecer a universalização do ensino.  O autor 

analisa, primeiramente, a educação dada na Idade Média. 

O trabalho didático processa-se da mesma forma como ocorria a 

produção de um objeto artesanal, preparado e modulado por um único 

artesão, desde a sua origem até o seu resultado final. Todo o trabalho 

material era realizado numa oficina, onde os trabalhadores aprendiam todas 

as artes e técnicas para realizar determinado produto. Todos os 

trabalhadores estavam qualificados: conheciam o trabalho de madeira, de 

ferro, de aço, de pintura, etc. O produto era feito integralmente numa oficina. 

Isso não se diferenciava em relação à educação, pois o aluno era instruído e 

preparado, desde seu primeiro contato com o mundo da escrita até a  sua 

formação plena, por um único mestre que era qualificado em todos os 

conhecimentos da época. Baseava seu ensinamento nos livros clássicos e, 

na baixa Idade Média, nos excertos dos livros clássicos. Até mesmo a 

titulação de mestre é originária dessa forma de trabalho, ele era quem se 

incumbia de “reproduzir a própria organização técnica do trabalho artesanal” 

(ALVES, 2005, p. 19). 

Essa forma histórica de educação foi superada por uma outra forma, 

por meio das atividades de Ratke e Comenius. Eles utilizaram em grande 

quantidade os livros didáticos para o ensino, em substituição aos livros 

clássicos. Organizaram a escola com dezenas de alunos sob a autoridade 

de um único professor. Dividiram os alunos por seriação e o ensino foi 

realizado através da divisão da ciência em pequenos trechos que se 

somavam durante os dias de aulas. Alves (2005) conclui que a organização 

do trabalho didático de Comenius seguiu, de forma analógica, a nova forma 

de trabalho material que ocorria com a introdução da manufatura na 

produção, na primeira fase capitalista. 

Para melhor se fazer entender a organização do trabalho didático, 

Alves (2005) propunha uma análise frente a três acepções organizativas 

deste trabalho, que são: A relação educativa, entendida como as formas 
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diretas e indiretas ocorridas entre educador e educandos no âmbito 

educacional; A Mediação dos Recursos Didáticos, provenientes da 

preocupação constante do mestre em buscar um material de apoio ou de 

uso contínuo para a formação do educando; e por fim, mas não menos 

relevante, a Materialidade Física, descrita pelo ambiente em que essa 

educação se propaga. 

Dentre as acepções expostas, ambas são levadas em consideração 

por desencadearem uma análise proposital que se modifica através dos 

tempos, como a mediação de recursos, preparando diferentemente o 

indivíduo para atuar em cada momento histórico aqui elencado, quando 

relata-se que “sempre foi o conteúdo didático que sofreu, mais diretamente, 

as consequências dos embates ideológicos que se processaram entre as 

classes e frações de classes no interior de diferentes formas históricas da 

sociedade” (ALVES, 2005, p. 19). 

No Brasil, o Ratio Studiorum, foi o plano de estudos da Companhia de 

Jesus, que de certa forma modifica desde o início a forma de ensinar e a 

quem ensinar, efervescendo ainda mais o antagonismo existente entre a 

nobreza e o clero católico contra a burguesia. Basicamente os maiores 

favorecidos foram a nobreza e a burguesia, mas com a expansão dos 

serviços educacionais e a ampliação da importância da educação muitos 

jovens buscaram o conhecimento intelectual, desencadeando, assim 

mudanças significativas nos métodos de ensino adotados. Conforme aponta 

Alves (2005, p. 49), “tratava-se, então, de estimular os fiéis a receber os 

benefícios da educação intelectual”. 

Alves (2005) descreve que a educação, até então baseada na forma 

de trabalho artesanal e restrita a uma pequena parcela da população, teve 

que modificar seu método de trabalho. Antes, restringia-se à relação única 

entre professor e aluno, em um espaço variado, que nesse caso poderia se 

dar na casa do educando ou na do educador e até mesmo em jardins, em 

que o mestre retirava determinadas partes dos grandes clássicos para 

trabalhar. Agora passa a utilizar um método, chamado Modus Italicus, que 

se diferenciava pelo número maior de alunos ali presentes, já que o mesmo 

mestre que iniciava o processo de escolarização destes jovens tinha a 

missão de concluí-la. Alves (2005, p. 37), “pode ser afirmado que o 
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preceptor, tanto quando atendia um discípulo individualmente como quando 

se dirigia a um agrupamento de jovens, realizava sempre, atividades cuja 

base técnica era do artesanato”. 

O Modus Italicus esteve presente até o século XV, quando emerge o 

Modus Parisiensis, que se defini do seguinte modo: 

 

Diversamente do modus italicus, o modus parisiensis de ensinar 
implicava uma forma de distribuição dos alunos por níveis de 
adiantamento, o que resultou na formação de classes. A maior 
homogeneidade de turmas constituídas permitiu que se 
estabelecesse uma tímida divisão do trabalho, no interior do 
trabalho didático, e que diferentes professores assumissem a 
responsabilidade por classes e matérias distintas (ALVES, 2005, 
p. 51).   

 

Advindas destas mudanças, constataram-se modificações também 

nos espaços destinados às aulas, dando origem aos colégios, além da 

constituição de um plano de estudos sistemático, que tinha como principal 

aspiração a formação do sacerdote. 

Aqui vale ressaltar a inserção do processo manufatureiro nascente na 

educação, que não se diferenciava dos colégios dos jesuítas, pois havia 

padres com formação comum, utilizando-se do mesmo espaço físico e 

trabalhando por um bem comum, como encontrado em Alves (2005, p. 56), 

quando diz que “na manufatura nascente ocorreria uma simples agregação 

de artesões sob uma mesma oficina, trabalhando de forma independente, 

mas utilizando em comum dependência física e instrumentos de trabalho”. 

Não demorou muito para a Comenius adentrar e dominar a madura 

divisão manufatureira do trabalho didático. 

Mas, coloca-se a descrever a importância dada a educação jesuítica, 

à sua “pré inserção”, se assim pode-se chamar, da educação à escola 

moderna, antes mesmo de Comenius. 

Alves (2005, p. 58) relata que “não estaria arranhada a importância do 

colégio jesuítico à época; não estaria contestada a sua hegemonia no 

mundo católico nem a ideia de que teria sido um germe importante da escola 

moderna”. 
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Jan Amos Comenius (1592-1670), conhecido como pai da pedagogia 

moderna, por propor um método para ensinar tudo a todos, que segundo 

Silva (s/d, p.2): 

 

Dada esta responsabilidade da escola, ele vai pensar o que ela 
deve ensinar e como. A obra Didática Magna, ou Tratado da Arte 
Universal de Ensinar Tudo a Todos, pretende ser um método 
seguro de instituir, em todas as comunidades, escolas para a 
formação de jovens, independente de sexo ou classe social. 
Nesse sentido a proposta de Comenius se constitui pioneira na 
democratização do ensino, onde mulheres e os menos favorecidos 
socialmente (deficientes mentais, operários, agricultores, em geral 
excluídos) também são incluídos. A visão da didática de Comenius 
é de que o conhecimento deve estar acessível a todos: aos 
homens, às mulheres, às crianças, aos pobres, aos ricos, aos 
inteligentes e aos de mentes débeis. 

 

Tal iniciativa de Comenius surge da preocupação de oferecer 

instrução pública a todos, pois o movimento de Reforma (movimento 

religioso predominante na época) propunha “a incorporação de uma 

novidade fundamental ao pressupor a necessidade de todos terem acesso à 

leitura e à escrita” (ALVES, 2005, p. 60). 

Baseados nos pressupostos norteadores da divisão do trabalho 

manufatureiro, Comenius propõe uma escola que seguisse a ordem de 

quanto maior o número de trabalhadores, respectivamente maior será a 

produção dos bens de consumo. Assim, com a solidificação desta proposta, 

o educador morávio toma consciência da criação de um método de ensino, 

de baixo custo, com economia de tempo e fadiga, surgindo, então, a Didática 

Magna, que consiste em  

 

O registro clássico de uma época que postulava transição análoga 
no domínio da educação; que reconhecia a necessidade histórica 
de superação do mestre artesanal pelo professor manufatureiro. O 
primeiro, um sábio que, na condição de preceptor, realizava um 
trabalho complexo, desde as operações correspondentes a 
alfabetização até a transmissão das noções humanísticas e 
científicas mais elaboradas, cedia lugar ao professor 
manufatureiro, que passava a ocupar-se de uma pequena parte 
desse extenso e complexo processo (ALVES, 2005, p. 68). 

 

Advinda dessa criação da Didática Magna e da escassa reprodução 

de obras clássicas, dá-se a criação do Manual Didático, adotado até os dias 

atuais como instrumento de trabalho. 
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Qual hoje é motivo de investigação, por alguns pesquisadores como 

Vechia (2003), Alves (2005), entre dezenas de outros pesquisadores. 

 Vale destacar, aqui, que mesmo antes de Comenius, a pregação 

para uma educação para todos já advinha de Wolfgang Ratke (1571-1635), 

que com algumas iniciativas, o fomento de uma educação destinada a 

crianças e jovens, ganharia força e suporte didático para a real possibilidade 

de uma educação para todos, tão desejada e comentada na época. Como 

exposto em Hoff (2008, 1-2), em que sua história e propostas destacavam o 

pensamento burguês e  

 

Pretendia estender seu novo método de ensino a todo Reforma 
Luterana; renovou a instituição escolar e a didática, 45 anos antes 
da edição da Didática Magna de Comenius; inaugurou práticas 
escolares inovadoras à base da divisão do trabalho didático que 
persiste até hoje nas nossas escolas; instituiu um pensamento 
pedagógico que proporcionasse educação para todos; pressionou 
os príncipes a instituir escolas e o ensino renovado; propôs uma 
instrução econômica em tempo e em recursos financeiros; e 
organizou o trabalho didático a partir de uma nova sociedade que, 
também, originou novos conhecimentos e um novo método de 
ensino. 

 

Com a ascensão da educação, algumas mudanças significativas, 

proporcionadas pelo condicionamento político e pelas constantes reformas 

pedagógicas que estiveram presentes na transição da sociedade feudal para 

a capitalista, disseminaram alterações nos conteúdos didáticos da educação 

no Brasil, desde o ensino jesuítico à educação pombalina até a educação de 

domínio real portuguesa. 

Em seguida, com a concebida expansão do ensino mútuo, o Brasil 

buscou por meio do mesmo, 

 

Recursos perfeitamente ajustados à carência quantitativa de 
educadores, à inexistência de estabelecimentos escolares, bem 
como à insuficiência de recursos didáticos, limitações materiais 
que exigiam maior grau de riqueza produzida pela sociedade e um 
tempo mais dilatado para que fossem superadas (ALVES, 2005, p. 
119). 

 

 No século XIX, com a ascensão do escolanovismo no Brasil, 

combatendo a educação tradicional, o ensino mútuo foi perdendo sua 

posição como método de ensino com a criação das Escolas Normais, que 
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reorganizaram o Método Intuitivo, até meados de 1930, quando a Escola 

Nova combate o Método Intituitivo. 

Mas, vale ressaltar ainda que, no Brasil, o método de ensino mútuo, 

nunca se tornou eficaz como na Europa e nos Estados Unidos, 

permanecendo apenas com algumas características, como, por exemplo, a 

ajuda de alunos mais desenvolvidos ao professor. 

Determinadas mudanças citadas acima sobre a educação no Brasil 

elencaram diferenças significativas na relação educativa, como por exemplo, 

um mestre para muitos e um monitor para ajudá-lo, os manuais didáticos, 

como já comentados, foram o que passaram por maiores modificações, e os 

espaços físicos que, em muitas vezes, a sala de aula se tornava a escola. 

Dessa forma, observa-se em relação à educação de hoje, 

basicamente, as mumificações propostas por Comenius, que planejou e 

elencou as necessidades advindas daquela determinada época. 

Alves (2005) prega em seu livro A produção da escola pública 

contemporânea, uma nova forma de organização do trabalho didático, para 

que essa seja pensada e planejada para a nossa época, satisfazendo as 

necessidades, pois são extensas as modificações existentes na escola 

contemporânea hoje. 

Pregando essas considerações expostas por Alves (2005), está 

pesquisa baseou-se em três aspectos relevantes para o estudo do histórico 

da Organização do trabalho Didático, que são: a Relação Educativa, a 

Mediação dos Recursos Didáticos e os Espaços Físicos. 

No que se refere à Relação Didática, buscar-se-á entender as formas 

históricas de educar que perpassaram a educação dos alunos surdos e as 

mudanças ocorridas em sua formação e atuação. 

A mediação do trabalho do professor acredita-se estar baseada no 

manuseio de materiais que apoiaram o ensino dos educandos, dessa forma, 

pretende-se investigar a orientação pedagógica recebida por esses 

educadores em diferentes épocas e a concepção que a fundamentou, além 

de, verificar as mudanças ocorridas. 

Para tanto, aponta-se, também a necessidade de se averiguar os 

diferentes espaços nos quais essas aulas foram ministradas, descrevendo, 

assim em míninos detalhes os espaços físicos perpassados por esse ensino. 
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Propõe-se, também concluir esta pesquisa com o levantamento da 

articulação da análise sobre o público-alvo ao qual se destina a referida 

instituição, respondendo á formulação do questionamento de Saviani (2007, 

p. 25) “[...] a quem se destina a instituição que estou me prepondo a 

reconstruir e que resultados ela pretende atingir com a ação apreendida?” 

Dessa maneira, apresenta-se a divisão metodológica desse trabalho 

baseada nos estudos de Alves (2005) elucidando assim a preocupação em 

se demonstrar a necessidade social da instituição a ser pesquisada. O 

resumo do livro de Alves teve o intuito de fundamentar categoria dialética da 

Organização do Trabalho Didático e de demonstrar como o autor utiliza esta 

categoria na sua análise. 
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2.2 EDUCAÇÃO DE SURDOS: ASPECTOS HISTÓRICOS, TEÓRIC OS E 

METODOLÓGICOS 

 

As primeiras aproximações históricas sobre o indivíduo surdo na 

sociedade procederam-se em meados da Idade Média, com a distinta 

preocupação da Igreja e da medicina. 

Ambas, de acordo com Werner (1949, citado por SOARES, 1999, p. 

12) partiam de uma época estritamente focada nas diferentes deficiências, 

mas quanto ao surdo, este se destacava por ser um desafio à medicina, uma 

vez que esse tipo de deficiência está relacionada a uma anomalia orgânica; 

com relação à Igreja, por ajudar os desvalidos, entre eles aqueles que não 

podiam ouvir nem falar, fazia parte dos preceitos religiosos. 

Muitas das ideias da medicina resultaram da preocupação com o 

corpo, particularmente sua beleza, dando indícios a exploração da anatomia, 

causando, assim, algumas revoluções científicas, em que se destacava a 

imposição de diferentes opiniões. 

Desde Aristóteles (384 a. C.) acreditava-se que tudo se aprendia 

pelos órgãos do sentido, principalmente pela audição; dessa forma, os 

surdos não teriam ao menos possibilidade de aprendizagem. 

Com as inovações advindas da medicina, esse preceito modificou-se 

 

[...] ao relatar as primeiras atuações dos médicos no campo da 
surdez, afirma que alguns teriam se desviado da medicina para se 
dedicar a uma prática puramente pedagógica (não somente 
expressões orgânicas, mas dirigiam-se a investigações de 
conhecimento da linguagem oral e escrita), investigando a 
capacidade do surdo para adquirir algum tipo de conhecimento 
(SOARES 1999, p. 13).  

 

Dentre esses médicos, destacou-se Versalio (1514-1564), que 

desvenda a anatomia de Galeano, um médico grego da filosofia das escolas 

platônicas, aristotélicas, estóica e epicuréia, que instaurou uma verdade 

absoluta e inquestionável na época. Mas, não tendo sucesso imediato em 

suas pesquisas, Versalio continuou a estudar e desvendar a anatomia 

humana, estimulando outros médicos, pois “os estudos anatômicos de 

Versalio demonstraram que Galeano referia-se somente aos animais e que o 
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corpo humano havia sido muito mal observado por ele” (SOARES, 1999, p. 

16). 

Com relação aos estudos sobre a anatomia auricular, encontra-se 

Gerolamo Cardano (1501-1576), matemático, médico e astrólogo, apontado 

como um dos primeiros educadores de surdos, por mais que seus estudos 

tenham enfatizado somente a condução óssea do som. 

Afirmações de Soares (1999, p. 17) comprovam que “[...] foi a partir 

desses estudos que Cardano teria afirmado que a escrita poderia 

representar os sons da fala ou representar ideias do pensamento, por isso, a 

mudez não se constituía em impedimento para que o surdo adquirisse 

conhecimento”. Assim, a preocupação exposta tenta demonstrar a 

possibilidade de o surdo adquirir conhecimento. 

Como Cardano, Amman (1669-1724), além de médico, dedicou-se a 

estudos puramente pedagógicos, utilizando-se de um procedimento de 

leitura labial através do espelho e das vibrações da laringe, estimulando 

assim o surdo a fazer relação entre a fala (som) e a escrita (imagem). 

Diferente de Cardano, 

 

[...] em suas investigações mostrou estar mais interessado em 
demonstrar a capacidade do surdo para a aprendizagem (apesar 
de não constar nada a respeito do que o surdo deveria aprender), 
coloca a escrita como recurso intermediário para se chegar a 
algum tipo de conhecimento que, no caso, não parecia ser a 
língua oral, pois Cardano, não faz nenhuma referência às 
possibilidades do surdo aprender a falar (SOARES, 1999, p. 19). 

 

Entre outros médicos, Wallis (1616-1703), foi quem primeiramente 

atuou com o método oralista e depois propôs um método que se utiliza da 

língua escrita. Kerger (1704) conta em uma carta sobre o método utilizado 

por ele para ensinar sua filha surda a falar, por meio da leitura labial, com 

desenhos e exercícios práticos. 

Assim como a medicina avançou em seus estudos sobre a surdez, a 

Igreja também trouxe alguns de seus estudiosos que contribuíram para a 

educação dos mesmos, durante a época medieval. 

O movimento monástico, mantido pela Igreja Católica, que perdurou 

pela Idade Média, teve grande influência na educação de surdos, 

principalmente no que se refere à introdução de uma língua gestual, ou seja, 
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uma língua criada por monges para se comunicarem enquanto realizavam 

alguns afazeres e praticavam a lei do silêncio. 

 

Considerando o papel dos mosteiros da Idade Média como centro 
de cópias de livros clássicos e religiosos, alguns decorados de 
iluminuras, faz muito sentido que os monges que usavam sinais 
para se comunicarem silenciosamente no trabalho do campo 
também tivessem necessidade de criar sinais para as letras do 
alfabeto, a fim de que os escribas pudessem conferir suas cópias 
no contexto do scriptorium. A listagem de sinais do Monasteriales 
Indicia oferece-nos alguma indicação sobre a importância do texto 
escrito para a vida dos monges beneditinos. Quase dez por cento 
dos sinais referem-se a textos, a maioria de natureza religiosa 
(REILY, 2007, p. 314).  

 

Como se pode notar, por meio de uma lei do silêncio, dá-se a 

mobilização para a origem de uma linguagem gestual, mas vale ressaltar 

que não foram os monges que criaram uma linguagem para surdos, ou seja, 

não foi a língua gestual utilizada por eles que deu origem à língua de sinais 

usada pelos surdos hoje, como confirma Reily (2007, p. 324). 

 

A contribuição do movimento monástico foi outra: consolidou uma 
concepção do silêncio que seguramente mobilizou os pioneiros, 
como o monge beneditino Pedro Ponce de León e o abade 
Charles Michel de l’Épée, a entender que a comunicação pelos 
gestos constituía uma forma válida e muito eficaz de significação.  

 

Dessa forma, considera-se que Pedro Ponce de León (1526) da 

ordem dos beneditinos, dedicou-se por um longo tempo à educação de 

alguns surdos da corte espanhola, ganhando grande mérito por isso, que o 

método utilizado por ele para ensinar seus alunos surdos baseava-se em 

uma língua falada pelas mãos. 

 
Ponce de León trabalhou com rótulos – nomes escritos pregados 
em tudo; o monge indicava as palavras escritas aos seus pupilos, 
associando a escrita à pronúncia da palavra. O alfabeto manual 
era utilizado – testemunhas oculares falam de um “alfabeto 
manual, um modo de soletrar no ar formando letras com os dedos” 
(Plann, 1997,p. 30); supõe-se que se tratava do alfabeto publicado 
por Yebra. Mesmo sendo de ordens distintas, pesquisadores como 
Daniels (1997) suspeitam que o franciscano Yebra e o beneditino 
Pedro Ponce de León tiveram ocasião de encontrar-se, pois 
ambos se relacionavam com a nobreza da corte espanhola. Ponce 
de León faleceu antes da publicação da obra de Yebra; no 
entanto, os alfabetos manuais manuscritos certamente circulavam 
nos mosteiros da Espanha. (REILY, 2007, p. 321) 
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Juan Pablo Bonet (1579-1633) e Manuel Ramirez de Carroión (1579) 

também participaram da educação de surdos, incentivados pela Igreja.  

Bonet estudava as vibrações das cordas vocais e utilizava-se do “alfabeto 

dactilológico”, que entendia-se por uma forma de alfabeto manual, que 

utilizava-se dos dedos da mão e de toda a, para depois partir para o alfabeto 

escrito e então para a linguagem falada. Carrión educou um menino surdo 

filho de um senhor feudal, dedicou-se a problemas gramaticais, fundando o 

método de soletração fonética; o mesmo não publicou seu método para o 

ensino dos surdos, por acredita-se ser uma réplica do método de Bonet. 

Mas, mesmoutilizando-se do uso das mãos para se comunicar, “[...] 

tanto Bonet quanto Carrión enfatizavam uma pedagogia ouvinte, tendo como 

objetivo a fala, ao passo que Ponce de León trabalhou com sinais para 

chegar na escrita, enfrentando a articulação da fala como etapa final” 

(REILY, 2007, p.12). Dessa forma, observa-se que o real objetivo de Ponce 

de Léon era utilizar-se de uma linguagem falada pelas mãos, ao contrário de 

Bonet e Carrión, que baseavam-se em uma linguagem gestual para 

desenvolver a linguagem oral. 

Estudiosos como o holandês Van Helmont (1614-1699), que teria sido 

o primeiro a utilizar-se do espelho e da leitura labial com surdos, e Jacob 

Rodriguez Pereira (1715-1780), da Espanha, interessou-se pela educação 

de surdos, por ter uma irmã surda, levando-o a buscar os métodos de Bonet, 

Wallis e Amman. Seu trabalho baseava-se na visão e no tato, na leitura 

labial e educação auditiva, além de Atividades de Vida Diária (ADV) 

realizadas cotidianamente. Como resultado de seu trabalho, tem-se um 

número de doze alunos surdos que se tornaram falantes. Pereira, também, 

classificou a surdez em três níveis: “[...] surdez total, parcial profunda e 

parcial média” (In SOARES, 1999, p. 23). Esses autores, entre outros 

apresentados, denotam a real evolução do pensamento médico da época e 

da espiritualidade imposta e questionada. 

Decorrente desse período histórico, pode-se observar a presença 

constante do método oral, viabilizando ao surdo a aprendizagem da língua 

falada, por meio da língua escrita inicialmente, para posteriormente se tornar 

oralizado 
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No entanto, para se identificar as razões que têm levado a 
educação de surdos secundarizar a importância do conteúdo 
escolar, torna-se necessária a compreensão destas primeiras 
iniciativas oralistas, num contexto onde a oralidade e escrita 
possuíam alcance e significações diferentes dos séculos 
posteriores (SOARES, 1999, p. 24). 

 

Assim, sendo a linguagem escrita facilitadora da comunicação do 

surdo, essa prática marca algumas evoluções da escrita e da fala entre os 

séculos V até o século XVI.  

Nos séculos seguintes, mais precisamente no século XVII, a 

preocupação era exigir da população o seu aprimoramento na representação 

escrita, principalmente das camadas mais abastadas, para que pudessem 

interagir e freqüentar a vida em sociedade de uma forma mais culta e 

participativa, até mesmo da vida religiosa. 

Mudanças como essa invadiram a sociedade provocando alterações 

na forma de pensamento de alguns educadores, entre os quais encontra-se 

Abade L’Epée (s/d) responsável pela primeira escola de surdos, respectivo 

fundador do primeiro Instituto de Surdos em Paris em 1760 e criador de um 

método de linguagem mímica, qual acreditava ser preciso ensiná-los por 

meio de uma linguagem que a natureza os inspira. E, “[...] por ter criado a 

primeira escola de surdos e recebido todo o tipo de criança, L’Epée viu-se 

obrigado a criar uma linguagem mímica universal que permitisse a 

realização de uma instrução rápida, que possibilitasse a esses surdos 

transformarem-se em elementos úteis manualmente a sociedade” (SOARES, 

1999, p. 31). 

L’Epée foi um dos educadores de surdos a chegar mais perto de seus 

espíritos, pois os entendia como ninguém. Destaca-se, também a sua 

constante preocupação com a busca de materiais e métodos para o ensino 

de surdos, além da importância dada pelo mesmo em publicar tudo o que 

descobria sobre a educação do surdo. 

Vale também lembrar que por mais que tenha sido o método de 

L’Epée tinha chegado primeiramente no Brasil, não se descarta a hipótese 

de que a metodologia oralista não tenha vigorado por mais tempo. Como se 

explica ao descrever que “[...] esse é o motivo por que os Estados Unidos, e 
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posteriormente o Brasil, herdaram o sistema francês de sinais, em vez da 

metodologia oralista inglesa ou alemã” (REILY, 2007, p. 323). 

Por mais que os estudos de Ponce de Léon e de L’Epée tenham sido 

de grande relevância para o desenvolver de uma língua de sinais para 

surdos,  não foram os mesmos que a intitularam e a conservaram, a 

proposta 

 

[...] pioneira de Ponce de León, reinventada em outro espaço e 
tempo por l’Épée, promoveu o agrupamento de uma comunidade 
de surdos, o que foi fundamental para a consolidação da língua de 
sinais como prática cultural. Um dos fatores cruciais para o 
estabelecimento do sistema de sinais como língua foi o convívio 
de um grupo de surdos no Mosteiro de Oña e depois no Instituto 
de Surdos Mudos de Paris; os novatos que chegavam 
apropriavam-se da língua convencionalizada e tornavam se 
cidadãos de uma comunidade pela primeira vez (REILY, 2007, p. 
324). 

 

Em 1800, o mesmo Instituto Nacional de Paris recebe como novo 

membro Marie Gaspar Itard (1775-1838), intitulou novamente o uso do 

método oral. 

Em 1893, Friedrich Bezold (1842-1903) cria um aparelho chamado de 

escala contínua dos sons de Bezold-Edelmann, o qual media o grau de 

resíduo auditivo do surdo, pois ele havia percebido que alguns surdos 

podiam ouvir em diferentes graus. 

Entre os anos 1896 até 1900  

 
Pedagogos e médicos entraram em discordância quanto ao critério 
para agrupamento de alunos surdos-mudos. Os médicos 
aconselhavam que o ensino fosse de acordo com o grau de restos 
auditivos e que o agrupamento dos alunos, por classe, seguisse o 
mesmo critério. Já os pedagogos consideravam que a 
classificação deveria ser feita de acordo com o grau de inteligência 
e que não se deveria levar em conta os resíduos da audição 
(SOARES, 1999, p. 32).   

 

Durante o século XIX, outras instituições de surdos foram surgindo e 

alguns congressos foram acorrendo, como por exemplo, o de Paris, em 

1878, e o de Milão, em 1880, em que se pregava como método de ensino ao 

surdo o oralismo puro. 
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No século XVI, Cardano já havia comprovado que a surdez não 
alterava a inteligência e que, portanto, o surdo era capaz de 
aprender, afirmando, ainda, que a melhor forma para ensiná-lo 
seria através da leitura e da escrita. [...]. Só que, examinando-se a 
questão mais atentamente, pode-se verificar que o avanço na 
educação da parcela de população considerada normal parece 
não corresponder o avanço na educação de surdos. O máximo 
que se pode extrair dos conhecimentos que a ciência oferece é a 
possibilidade de fazê-los aproveitar melhor seus resíduos auditivos 
para que assim consigam adquirir, de forma mais eficiente, a 
linguagem oral (SOARES, 1999, p. 37). 

 

De certa forma, a afirmação da autora propõe que por maiores os 

avanços ocorridos na educação de surdos, ainda não são equivalentes à 

educação da criança normal, pois a proposta se define por apenas dar-lhes 

condições de falar e compreender a fala dos outros e não a oportunidade de 

instrução necessária para sua inserção na sociedade. 

 

O estudo realizado demonstrou que a história da educação dos 
surdos não foi linear com gradativos avanços, como muitos textos 
fazem supor. Pelo contrário, houve ensaios, experimentos e 
reinvenções, muitas vezes sem seguimento. Metodologias foram 
criadas e perdidas ou abandonadas; em algumas ocasiões, podem 
ter sido apropriadas indevidamente (REILY, 2007, p. 324). 

 

Assim, a educação de surdos no Brasil não foi diferente. Em 1855, 

“[...] chegou aqui o professor surdo Francês Herbert Huet, trazido pelo 

imperador D. Pedro II, para iniciar um trabalho de educação de duas 

crianças surdas, com bolsas de estudos pagas pelo governo” (GOLDFELD, 

1997, p. 29). 

Após dois anos, no dia 26 de setembro de 1857, é fundado o Instituto 

Nacional de Surdos-Mudos no Rio de Janeiro, que basicamente, como foi 

citado acima, utilizava-se da língua de sinais, por ser fundamentado nos 

estudos de L’Epée e trazido por um Francês. 

Mesmo com a implantação da filosofia oralista em 1911, o método 

utilizado pelo francês perdurou até 1957, quando a professora Ana Rímola 

de Ferreira Dória, com acessória de Alpia Couto, proibia a língua de sinais e 

implantava o oralismo puro. 

Na mesma época, com o movimento da escola nova e a implantação 

do método oralista, a preocupação com a educação das crianças “normais” 

já estava em alta, e não podia ser diferente com a educação dos surdos, “[...] 
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caberia uma atenção maior aos aspectos da escolaridade do surdo, 

principalmente por parte dos especialistas, por reconhecerem que os 

obstáculos existentes para a sua inserção social são maiores, por 

envolverem problemas de outra natureza” (SOARES, 1999, p. 86). 

Como se sabe, a educação passava por várias mudanças entre 

formação de professores, instrução de alunos e outros aspectos relevantes. 

Isso em relação à educação de crianças, jovens e adultos normais, imagine 

quanto à educação dos surdos.  

Foi então que o governo contribui por meio de uma campanha 

nacional de formação de professores.  

 

Em 1954 e 1956, diplomaram-se as duas primeiras turmas do 
Curso Normal de Formação de Professores para Surdos. De 
acordo com a publicação feita pelo jornal Correio da Manhã, em 
14 de fevereiro de 1954, formou-se a primeira turma um total de 
52 alunas. Segundo o relatório de Ana Rímoli, datado em 30 de 
janeiro de 1956, um total de 27 moças dos estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Paraná, Bahia e Maranhão, foram recrutadas para se 
especializar no Instituto Nacional de Surdos Mudos (INSM), nas 
turmas de 52 e 54 (SOARES, 1999, p. 90). 

 

Por maiores os avanços para conseguir ampliar o atendimento de 

alunos surdos, a questão focava-se prioritariamente em alfabetizar surdos 

em uma sociedade que nem mesmo os ouvintes tinham pleno direito à 

alfabetização. 

 

Creio que, ao ser colocada nessa direção, a educação de surdos, 
nos anos 50, caminhava em sentido contrário as expectativas que 
existiam nessa época em relação ao papel da escola. Mais de um 
século havia se passado depois do embate travado por Tobias 
Leite e Menezes Vieira sobre o encaminhamento mais adequado 
para a educação de surdos no Brasil ou, mais precisamente, o que 
o Instituto Nacional de Surdos-Mudos deveria oferecer aos seus 
alunos (SOARES, 1999, p. 100). 

 

Verifica-se que a discussão entre ambos os pensadores condiz com a 

filosofia adotada de que inicialmente no Brasil focava-se uma língua de 

sinais, para depois uma linguagem oralizada, com a explicação de 

favorecimento ao surdo para se viver em sociedade.  

Em 1970, chega ao Brasil a Comunicação Total, que utiliza-se da 

língua oral para comunicação com a sociedade e defende também a 
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necessidade de recursos espaços-visuais como facilitadores da 

comunicação. E o bilinguismo na década de oitenta (1980), com a intenção 

de dar ao surdo uma língua materna (língua de sinais) e a língua de seu país 

de origem (a linguagem escrita). 

Em linhas gerais, as filosofias adotadas fazem parte da histografia da 

educação de surdos exigindo, assim, um entendimento amplo sobre ambas. 

Inicia-se a discussão com o que seria então o oralismo, chamado 

também de método oral, concepção oralista, filosofia oralista, que tem como 

objetivo integrar a criança surda na sociedade ouvinte, estimulando-a a 

desenvolver a língua oral (aqui no Brasil, o português falado). 

O foco do oralismo é fazer com que a criança surda iguale-se o 

máximo possível às crianças ditas normais (sem nenhuma necessidade 

educacional especial), pois se acredita que a linguagem é a única forma de 

comunicação existente entre as pessoas. Em Goldfeld (1997, p. 30-31) 

encontra-se tal explicação: “[...] a noção de linguagem, para vários 

profissionais desta filosofia, restringe-se à língua oral, e esta deve ser a 

única forma de comunicação dos surdos. Para que a criança surda se 

comunique bem é necessário que ela possa oralizar”. 

Determinada filosofia surge na Idade Média, juntamente com a 

preocupação da medicina em ensinar o surdo a se comunicar e perdura até 

os dias atuais. 

Seu método baseia-se em diferentes metodologias preocupadas 

somente em desenvolver a linguagem oral nos surdos, rejeitando qualquer 

forma de linguagem gestual. Faz parte da mesma a verbo-tonal, 

audiofonatória, aural, acupédico, etc. 

Goldfeld (1997, p. 31) expressa que “[...] a metodologia 

audiofonatória, também conhecida como Perdoncini, bastante utilizada no 

Brasil, possui maior material bibliográfico em português e é uma grande 

defensora do oralismo”, e como pensador teórico da filosofia, está o 

gerativismo de Noam Chomsky. 

O ensino da linguagem na criança surda não ocorre naturalmente, 

faz-se necessário um processo preparatório, se assim pode-se chamar, para 

que a criança ou adulto consiga se apropriar da linguagem oral. 
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[...] o processo de aprendizagem da língua oral pela criança surda 
é bastante diferente da internalização da língua por uma criança 
ouvinte. Estas diferenças são determinantes, pois, como foi visto 
anteriormente, é através deste processo de internalização de uma 
língua que se desenvolve o pensamento, a cognição da criança 
(GOLDFELD, 1997, p. 86-87).   

 

A preocupação relatada acima interfere na aprendizagem do surdo, 

como por exemplo, na aquisição de alguns conceitos generalizados, como 

roupa, mobília, móveis, advindas na falta de uma linguagem materna. 

Descreve-se ainda que  

 

[...] o que o Oralismo faz é utilizar metodologias àquelas 
destinadas ao ensino de língua estrangeira, para o ensino da 
língua oral as crianças surdas. Porém, no caso de crianças 
surdas, a situação é totalmente diferente, pois elas não possuem 
uma língua materna para lhes despertar a consciência, utilizando 
os conceitos de Bakhtin.por isto, a filosofia oralista, mesmo 
alcançando a sua meta, ou seja, que a criança surda oralize, é 
insuficiente, o que provoca nas crianças surdas atraso de 
linguagem e outras conseqüências (GOLDFELD, 1997, p. 90). 

 

Pois, diante destas consequências e dificuldades advindas da filosofia 

oralista, pode vir a excluir ainda mais os surdos da sociedade ouvinte, 

desprovendo-os de uma cultura e identidade surdos, tentando igualá-lo a um 

ser diferente de si. 

As crianças surdas que não possuem nenhum outro tipo de patologia 

associada, não sofrem ou não deveriam apresentar dificuldades tão 

acentuadas de aprendizagem, pois acredita-se, segundo a autora, que o que 

ocorria e ocorre é a falta de comunicação entre o professor e o aluno surdo, 

ou seja, uma linguagem em comum. 

Essa falta de comunicação é que  

 

[...] seu objetivo maior (oralização do surdo) é alcançável, já que, 
após vários anos de tratamento fonoaudiológico, a criança surda 
pode oralizar e fazer leitura labial, mas ao se deslocar o objetivo 
do domínio da língua oral para o desenvolvimento da criança 
incluindo as brincadeiras, a abstração, dedução, auto-análise, 
atenção voluntária, memória mediada, escolarização e 
participação ativa e interativa na vida social, percebe-se uma 
limitação muito grande das possibilidades que essa filosofia 
oferece para a criança surda (GOLDFELD, 1997, p. 96). 
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A forte necessidade de interação entre os indivíduos faz com que se 

procurem indivíduos que “falem a mesma língua”, ou seja, que os entenda 

no mais profundo ser, levando os surdos a criarem redes de comunicação 

conhecidas como comunidades surdas, o que a filosofia oralista não permite. 

Diferente da filosofia oralista que pretende aproximar o surdo da 

cultura ouvinte, a filosofia da comunicação total almeja não só uma 

comunicação entre surdos e ouvintes, mas também entre os próprios surdos. 

Goldfeld (1997, p. 36) compreende que “[...] a comunicação total 

defende a utilização de qualquer recurso linguístico, seja a língua de sinais, 

a linguagem oral seja códigos manuais, para facilitar a comunicação com as 

pessoas surdas”; dessa forma, a interação entre os próprios surdos e 

ouvintes e surdos, forma um elo maior de comunicação e interação social. 

Essa filosofia também permite que os pais dos alunos surdos possam 

optar pela educação que lhes agradar mais e de que forma irão educá-los, 

assim como, ampliar a interação e a aproximação entre família e criança 

surda. 

Quanto à educação e aprendizagem dos mesmos, a comunicação 

total destaca importância ao diálogo, levando em consideração as relações 

sociais, emocionais e cognitivas, definitivamente importantes para o 

desenvolvimento infantil e adulto do surdo. 

Como fonte de comunicação entre surdos e ouvintes, a comunicação 

total é adepta de uma língua sinalizada ou a criação de códigos de 

linguagem para facilitarem a comunicação entre ambos. 

 
Aqui no Brasil, o português sinalizado, ou seja, uma língua com 
regras fixas, criada a partir da fusão entre o português e a 
LIBRAS, não chegou a ser difundido. O que é comumente utilizado 
é a mistura não sistemática do português e da LIBRAS, que 
acabou sendo chamado de português sinalizado,mas que pode 
ser considerado um pidgin5 (GOLDFELD, 1997, p. 101). 

 

                                                           
5 Pidgin, segundo a autora, é a junção entre duas línguas utilizadas 

simultaneamente. 
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Na comunicação total aponta-se que o surdo deve ter uma língua 

materna que pode variar entre a língua oral ou a LIBRAS6. Já a filosofia 

bilinguista afirma que a LIBRAS é a língua materna do surdo. 

 

Esta questão é bastante complexa, pois se concordamos com 
certos autores do Bilinguismo, estaremos afirmando que o surdo 
não se desenvolve a partir das significações que seus pais lhes 
dão e sim a partir do contexto cultural dos surdos. Os pais, assim, 
deixariam de ser os principais interlocutores da criança surda, o 
que a Comunicação Total parece não aceitar. A Comunicação 
Total sempre coloca a questão da relação dos pais ouvintes com 
suas crianças surdas como uma questão bastante importante 
(GOLDFELD, 1997, p. 103). 

 

A evidência central da filosofia discutida é de fazer com que o surdo 

participe e conviva com seus familiares ouvintes, recebendo os preceitos e 

princípios adotados por sua família natural e não de uma comunidade. 

Exemplificando a questão, identifica-se que se os pais ensinam seus 

princípios ao filho surdo sobre a língua oral, alguns conceitos podem ser mal 

interpretados por falhas desse processo, já expresso pela filosofia oralista, 

mas se os mesmos partirem de uma linguagem adquirida pelo filho surdo e 

educado por receptores dessa língua, como a LIBRAS, futuramente a 

interação entre pais e filho pode se ampliar, pois ter-se-ão desenvolvidas 

todas as funções cognitivas do indivíduo. 

Tem-se, então que “[...] não se pode, assim, fragmentar uma língua, 

pois com isto perdem-se seus valores, seus dados históricos e culturais. 

Este é o grande erro da Comunicação Total”. (GOLDFELD, 1997, p. 104), 

Assim, a real importância fomentada pela filosofia do bilinguismo 

condiz com a apropriação de uma linguagem para o surdo, como um meio 

facilitador e natural, segundo estudiosos e adeptos dessa filosofia, o 

Bilinguismo é a favor de uma língua natural para o surdo, que seria, no caso 

do Brasil, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

Afirma-se que “[...] o bilinguismo tem como pressuposto básico que o 

surdo deve ser bilíngue, ou seja, deve adquirir como língua materna a língua 

de sinais, que é considerada a língua natural dos surdos e, como segunda 

língua a língua oficial de seu país” (GOLDFELD, 1997, p. 39). A segunda 

                                                           
6
 Língua Brasileira de Sinais. 
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língua condiz com a linguagem escrita, ou seja, o surdo utiliza a LIBRAS e 

escreve o português como os ouvintes. 

O surdo, para a filosofia exposta, é estimulado a se assumir como 

surdo, tendo seus princípios, conceitos e preceitos sobre sua vida em 

sociedade, formando sua comunidade, sua cultura e língua própria. 

Há defensores de duas formas de aplicação do bilinguismo nas 

escolas e centros educacionais  

 

A primeira acredita que a criança surda deve adquirir a língua de 
sinais e a modalidade oral da língua de seu país, sendo que 
posteriormente a criança deverá ser alfabetizada na língua oficial 
do seu país. Por outro lado, no entanto, autores como Sanches 
(1993) acreditam ser necessário para o surdo adquirir a língua de 
sinais e a língua oficial de seus pais apenas a modalidade escrita 
e não na oral (GOLDFELD, 1997, p. 40). 

 

Mesmo com a utilização de ambas as definições, muitos percalços 

entrelaçam a prática de uma língua de sinais, dentre os problemas destaca-

se a falta de amparo dos pais dos surdos, que na maioria das vezes são 

ouvintes e não fazem uso da língua de sinais; a falta de profissionais da 

educação que ministram aulas e que saibam LIBRAS para transmitir 

conhecimento a seus alunos surdos; e a não aceitação de muitos surdos 

como surdos, até mesmo por imposição familiar, não participando de 

comunidades de surdos e não aprendendo a viver como tal. 

A importância sob a ótica da comunicação entre surdos se dá pela 

interação com a língua de sinais, que se aprende praticando, e a convivência 

cultural entre ambos, para que ocorra uma troca de experiências e valores 

adotados pelos surdos do país. 

Aqui no Brasil, por mais recente que seja - pois a filosofia bilinguista 

inicia-se em meados dos anos de 1980 e implanta-se nas escolas nos anos 

1990, há alguns centros de comunidades surdas bem presentes na 

sociedade e extremamente reconhecidas por seu trabalho. 
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2.2.1 Considerações Contemporâneas sobre Educação, Comunidade, 

Cultura e Identidade Surda 

 

Iniciar a discussão pela educação, justifica-se por um motivo comum 

na educação dos surdos: acredita-se que é por meio dela que o surdo 

conhece seu espaço na sociedade, ou pelo menos deveria conhecer. 

 

A mudança registrada nos últimos anos não é, e nem deve ser, 
compreendida como uma mudança dentro do mesmo paradigma 
da escolarização. O que está mudando são as concepções sobre 
o sujeito surdo, as descrições em torno da sua língua, as 
definições sobre as políticas educacionais, a análise das relações 
de saberes e poderes entre adultos surdos e adultos ouvintes, etc. 
(SKLIAR, 1998, p. 7). 

 

Dessa forma, objetiva-se que a educação pode até estar estagnada, 

mas o sujeito surdo, pode estar sofrendo mudanças que estão interferindo 

diretamente na educação dessas crianças e adultos surdos. 

Dessa forma “[...] a surdez constitui uma diferença a ser politicamente 

conhecida; a surdez é uma experiência visual; a surdez é uma identidade 

múltipla ou multifacetada e, finalmente, a surdez está localizada dentro do 

discurso sobre a deficiência” (SKLIAR, 1998, p. 11). O surdo é uma pessoa 

comum sem nenhuma deficiência visível e com seu cognitivo perfeito, mas é 

válido lembrar que a surdez é uma deficiência e que esta precisa de meios 

diferenciados e de um apoio maior da escola, família e da comunidade em 

geral. 

 

Essas reflexões enfatizam a necessidade de um repensar sobre a 
realidade de sala de aula, para que possamos buscar as possíveis 
soluções. Apesar de os educadores estarem buscando uma 
prática de ensino bilíngue, aceitando a Língua de Sinais como 
língua natural a ser adquirida pelo surdo, parece ainda difícil 
abandonar por completo as práticas de ensino estruturalistas, 
assim como uma visão terapêutica da educação especial, ainda 
tão presentes em nosso cotidiano (GESUELI, 2000, p. 102).  

 

Pensa-se que por mais afirmativo que seja a presença de um 

educador bilíngue em sala de aula, ainda se faz necessária uma mudança 

no método de trabalho adotado, para que se reforcem as teórias adotadas 

para a aprendizagem significativa, desenvolvendo cada vez mais o cognitivo 

desses alunos surdos. 
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O que fracassou na educação dos surdos foram as 
representações ouvintistas acerca do que é o sujeito surdo, quais 
são os seus direitos lingüísticos e de cidadania, quais são as 
teorias de aprendizagem que refletem as condições cognitivas dos 
surdos, quais as epistemologias do professor ouvinte na sua 
aproximação com os alunos surdos, quais são os mecanismos de 
participação das comunidades surdas no processo educativo, etc. 
(SKLIAR, 1998, p. 18) . 

 

Então, pode-se afirmar que o que vem a faltar na educação do surdo 

é uma representação maior do que é ele, enquanto sujeito atuante, 

pensante, reflexivo e ativo em uma sociedade, e o que cada educador pode 

fazer para inseri-lo neste meio e de que maneira essa inserção será feita. 

Talvez perante essa mudança, o surdo seja reconhecido como tal e 

realmente seja incluso socialmente. 

Mas, vale destacar que o surdo não só precisa inserir-se nessa 

sociedade, é preciso ser reconhecido como tal, para que isso venha a 

acontecer, caso haja a necessidade, carece desmistificar a versão 

discriminatória do ser surdo e do ser ouvinte, que traz como “ser ouvinte é 

ser falante e é, também, ser branco, homem, profissional, letrado, civilizado, 

etc. ser surdo, portanto, significa não falar – surdomudo – e não ser humano” 

(SKLIAR, 1998, p. 21). Entende-se que por mais que se tenham profissionais 

capacitados e que reconheçam cada esforço do aluno surdo, não adianta 

nada se o mesmo continua sendo discriminado e tido como diferente por não 

desenvolver um dos órgãos do sentido. 

Para tanto, o apoio às comunidades surdas, valoriza de certa forma, a 

caracterização e a consolidação do indivíduo surdo no meio social, pois 

acredita-se que: 

 

Além das crianças surdas possuírem a potencialidade da 
aquisição da língua de sinais, elas têm o direito de se 
desenvolverem numa comunidade de pares, e de construírem 
estratégias de identificação no marco de um processo sócio-
histórico não fragmentado, nem cerceado (SKLIAR, 1998, p. 27). 

 

O autor aqui não se refere a uma simples identificação social, 

excluindo o surdo do meio ouvinte, mas descreve sobre a real importância 

de uma identidade surda. 
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As identidades surdas estão permeadas também de outras 
diferenças e compõem as adversidades presentes no jogo do 
poder, nas divisões e contraposições internas. Esta é a base para 
se repensar a questão da surdez, na perspectiva de liberá-la da 
lógica da representação, da obsessão pela ordem ou pela unidade 
e de suas substantivações identitárias (DORZIAT, 2009, p. 23). 

 

Bastante preocupada em identificar o surdo como indivíduo de 

direitos, desmistificando o conceito enraizado sobre o ser somente o surdo, 

a autora tenta entender a realidade social vivida hoje e as modificações 

globais ocorridas, levaram a descrever um novo olhar sobre as diferenças 

pelas políticas públicas, acataram as reivindicações dos surdos, dando aos 

mesmos o direito de ser diferente e não deficiente. 

Dessa forma, aponta-se múltiplas categorias de identidades surdas, 

para melhor entender essa diferença. As categorias se encontram 

classificadas em: Identidade Surda , tida como o contato direto entre surdo e 

surdo, um exemplo comum aqui, são os filhos dos surdos, criados dentro de 

uma política surda. Identidades surdas Híbridas  fazem parte desse grupo 

identitário indivíduos que nascem ouvinte e permanecem por um longo 

tempo ouvinte e em determinado tempo da vida se tornam surdos. Para 

Perlin (1998, p. 64) “[...] nascer ouvinte e posteriormente ser surdo é ter 

sempre presente duas línguas, mas a sua identidade vai ir ao encontro das 

identidades surdas”, ou seja, por mais que seja oralizada e tenha convivido 

boa parte da vida como ouvinte, não pode negar-se agora como surdo, e 

fazer parte dessa comunidade. 

Outra categoria é Identidade Surda de Transição , surdos que até 

determinado tempo só tinha contato com ouvinte, e que, em um exato 

momento começa a ter contato direto com surdos como ele. Esses 

indivíduos, “[...] no momento em que esses surdos conseguem contato com 

a comunidade surda, a situação muda e eles passam pela desouvintização 

da representação da identidade” (PERLIN, 1998, p. 64), isso que dizer que 

eles passam a se ver como surdos e participantes de um grupo de surdos.  

A Identidade Surda Incompleta  é uma das mais frequentes, pois se 

caracteriza por alguns surdos não verem-se como surdos, tomando a cultura 

ouvinte como sua. E por fim, as Identidades Surdas Flutuantes , são 

pessoas surdas que não se encontram nem na identidade surda e nem na 
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identidade ouvinte, vivem em uma constante batalha para se adequarem, 

pois não dominam a filosofia oralista e nem a filosofia do bilingüismo. 

Ainda ressalta-se que “[...] é preciso começar desde logo a pensar a 

identidade política do surdo. Como ele pode defender-se e não perder sua 

capacidade de ser sujeito surdo. Como ele vai entrar em contato com a 

representação da política de sua identidade” (PERLIN, 1998, p. 71). Isso 

remete a ideia de uma norma cultural, ou seja, da existência de uma cultura 

surda que viabilize ao indivíduo a possibilidade de se identificar como surdo 

e agir como mesmo, dando chances a ele de se assumir e agir em uma 

comunidade que fale a sua língua e age como pensar, lutando por um 

propósito. 
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3 HISTÓRICO DAS INSTITUIÇÕES DE SURDOS NO MUNICÍPIO DE 

CAMPO LARGO 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente investigação insere-se na modalidade de pesquisa 

qualitativa, que “[...] supõe o contato direto e prolongado do pesquisador 

com o ambiente e a situação que está sendo investigada” (LUDKE e 

ANDRÉ, 1986, p. 12), ou seja, buscará o contato direto com os professores 

e com o ambiente a ser estudado, podendo, assim, verificar o andamento 

daquilo que se propõe investigar. 

Para que a pesquisa se concretize, faz-se necessário a escolha de 

uma amostragem significativa. O objeto de estudo é a reconstituição da 

trajetória do Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez 

(CAES) e a organização do trabalho didático utilizada durante sua trajetória. 

Na realidade, essa instituição escolar tomou várias denominações. 

Primeiramente, localizou-se em um prédio em que se atendiam diferentes 

Necessidades Educacionais Especiais. A seguir, instalou-se em um prédio 

cedido pela Prefeitura Municipal de Campo Largo, onde funciona até os dias 

atuais a ERCE (Escola de Recuperação da Criança Excepcional). Logo 

depois, transferida para uma casa de madeira nos fundos da Escola 

Municipal Monsenhor Ivo Zanlorenzi e finalmente passa a instalar-se em 

carácter definitivo ao lado da Escola Municipal Primeiro de Maio.  

Os sujeitos da pesquisa são os nove (9) professores que atuam e 

atuaram com alunos surdos na instituição. A coleta foi feita com entrevistas 

semi-estruturadas, para configurar a formação inicial e continuada e a 

prática profissional e social dos professores, vivenciada por nove (9) 

professores selecionados para as entrevistas que explicitarão em relação à 

educação de surdos no Município. Para Oliveira (2005, p. 86), a entrevista é 

“um excelente instrumento de pesquisa por permitir a interação entre 

pesquisador(es) e entrevistado(a), e a obtenção de descrições detalhadas 

sobre o que se está pesquisando”. 

Uma segunda modalidade de procedimento metodológico é a análise 

de documentos, buscados nos arquivos da instituição, na Prefeitura 

Municipal e na Secretaria da Educação do Estado. A análise documental 
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permite “ao pesquisador conhecer em profundidade o contexto que se insere 

o objeto de pesquisa” (OLIVEIRA, 2005, p. 90), ou seja, permite desvendar 

quais foram as normas e as leis que legalizaram e regem a educação de 

surdos em Campo Largo e quais os trajetos que a educação para surdos 

percorreu. 

A análise documental foi realizada por meio de determinados 

documentos obtidos como: Estatuto da Associação Erceana de 1975; Atas 

de criação de 1973; Relatórios de Atividades, de 1973 a 1974 e de 1989 até 

2010; Dários Oficiais com informativos dos anos de 1972-1975 e 1991; 

Requerimentos ao Governo do Estado, 1970-1972; Produção Acadêmica; 

Currículum Vitae; Declarações, de 1969-1973; Pareceres e Processos, 1973; 

Termo de Locação, 1969; Alterações do Estatuto, 1974 e 1991; Orientações 

do Governo do Estado a Professoras, 1989-1999; Fichas de Avaliação, de 

1989-1999; Relatórios de Desempenho dos Alunos, 1989-1999; Planos de 

Aulas Bimestrais, de 1990-1999; Descrições de Aulas de 1989-1999; e uma 

apostila do primeiro curso de LIBRAS realizado em 1992; Projeto Político 

Pedagógico de ambas as instituições e um documento pessoal da pedagoga 

do centro, contendo uma construção histórica particular.7 

Dessa maneira, pode-se por meio das entrevistas realizadas com 

professores que já trabalharam e ainda trabalham com a educação de 

surdos no Município, e de alguns documentos coletados, em relação aos 

anos de 1969 à 1999, elencar algumas categorias de análise. 

Quando se trabalha com a (re)construção do histórico de uma 

instituição escolar, elencar categorias torna-se quase uma exigência, pois 

“em nossas pesquisas,  temos que utilizar categorias como tempo, espaço, 

saberes escolares, estrutura do poder, professores, alunos, clima cultural, 

etc.” (BUFFA e NOSELLA, 2008, p. 27).  

Assim, para a análise, foram listadas algumas categorias, utilizadas 

por Alves (2005) como: Relação Educativa, dentro da qual engloba a Função 

da Escola, formação e atuação dos professores; a Mediação dos Recursos 

Didáticos, em que descreve a Orientação Pedagógica recebida pelos 

                                                           
7
 Documento usado como referência à várias partes da reconstituição da trajetória e da Organização 

do Trabalho Didático do CAES. 
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professores em diferentes momentos e a elaboração dos Planos de Aula e 

as Visitas de Inspeção; e por fim, a análise dos Espaços Físicos, que 

investiga o mobiliário e o projeto arquitetônico da instituição. 

É importante destacar que, nesta dissertação, Nosella e Buffa (2008) 

são refrenciados, como roteiro de pesquisa de prédios e arquitetura dos 

espaços. Saviani (2007) que incorpora Justino (2007), Alves (2005) e Hoff 

(2008), nas discussões sobre Organização do Trabalho Didático, pois trata-

se de elementos que são agrupados no Espaço Físico (Alves, 2005). 

Para concluir, expõe-se mais um questionamento levantado por 

Saviani (2007): “a quem se destina a instituição que estou me propondo a 

reconstruir e que resultados ela pretende atingir com a ação empreendida?”. 

O levantamento de dados foi feito mediante o roteiro fornecido por 

Sanfelice (2007): Legislação; Conteúdos Escolares; Conhecimento; Valores; 

Cidadania; Ordenamento do Cotidiano escolar; Uso dos Espaços; Currículos 

Quadros de Alunos; Quadro inicial do número de alunos; Proposta 

Pedagógica; Arquitetura do Prédio; Quadro de Docentes; Mobiliário; 

Memórias, fotografias, etc.; Pedagogia Exercitada; Vida Cultural; 

Aprendizagem; Libras; Relação da Instituição com a Sociedade; A Instituição 

Escolar projeta de si na Sociedade; O Conteúdo; Trajetórias. 

O encaminhamento tomado para a análise e obtenção de dados levou 

a pesquisadora a uma primeira visitaa à referida instituição (CAES) para 

uma conversa informal com a pedagoga, marcada previamente por telefone. 

Dados relevantes foram sendo apresentados durante a conversa, e 

subsequentemente, anotados. Como preucação, resolveu-se marcar 

novamente mais uma entrevista com a mesma para novamente coletar 

dados sobre a trajetória e a organização do trabalho didático, durante os 

anos trabalhados pela mesma com os alunos surdos do Município. 

Em seguida, após algumas indagações sobre professoras 

antecedentes a ela, tornou-se necessário dirigir-se a ERCE para novas 

investigações, tanto para levantamento documental, quanto para entrevistas, 

denominadas a partir de agora de B e C, para efetivo de sigla.  

Obtidos novos dados, faz-se necessário o retorno ao CAES, para 

entrevistas com outras professoras (D, E, F, G, H e I), além de uma nova 

busca documental nas fichas dos alunos de 1989 a 1999.  
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Tanto os dados quanto as entrevistas se realizaram entre os meses 

de marços à novembro de 2010, momento também destinado à realização 

do estudo bibliográfico, documental e análise das entrevistas. Para a 

concretização da dissertação, com apresentação da defesa em abril de 

2011. 

 

3.2 AS INSTITUIÇÕES DE SURDOS NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO 

 

Propõe-se, neste capítulo, realizar a reconstituição da trajetória 

histórica da instituição escolar para a educação de surdos no município de 

Campo Largo, desde o ano de sua criação, em 1969, até os dias atuais. 

Num primeiro momento são apresentados aspectos históricos do Município 

de Campo Largo, em seguida os movimentos da mobilização social para a 

implantação de uma instituição própria à educação de alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais a ser atendida no município, 

perpassando pelas mudanças de espaços físicos até a criação e 

desvinculação de uma instituição própria para a Educação de Surdos. A 

seguir, analisam-se os fundamentos da organização do trabalho pedagógico 

que foram propostos e se transformaram no decorrer do processo histórico, 

analisados mediante a relação educativa de Alves (2005). Nessa, foram 

incluídos a relação educativa existente entre educando e educador, os 

padrões disciplinares da instituição e as tarefas de aprendizagem. Na 

categoria recursos didáticos foram incluídos os instrumentos de ensino, os 

manuais didáticos, os planos de aula e a LIBRAS. No item espaço físico, 

analisaram-se as mudanças e permanências da prática pedagógica exercida 

pelos alunos e professores na instituição e a arquitetura dos prédios. 

Analisam-se, também, palestras e cursos realizados para a formação dos 

educadores. 
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3.2.1 Reconstituição da Trajetória do Centro de Atendimento Especializado 

na Área da Surdez – CAES, Campo Largo, PR 

 

Para iniciar a devida reconstituição histórica da instituição que se propõe 

pesquisar, vale evidenciar alguns aspectos históricos, econômicos, 

geográficos e educacionais sobre o Município de Campo Largo, Paraná. 

Após o advento das Capitanias hereditárias, - que doo parte das terras 

brasileiras e as deixou sob a concessão de doze beneficiários - instalou-se 

entre duas dessas capitanias o que se denomina hoje o Estado do Paraná. 

Um século e meio após a descoberta do Brasil, o que hoje conhece-se 

como Estado do Paraná continuava à margem da economia do país. Sua 

função resumia-se apenas a fornecer a mão-de-obra da época, índios 

escravizados. 

A ocupação territorial da população paranaense começou, segundo 

Padis (1970) “[...] com a descoberta do ouro nos ribeirões que deságuam na 

baía de Paranaguá”. Mas a penetração populacional se deu, também, por 

meio da Serra do Mar, chegando até a “Comarca de Curitiba”, próxima do 

Planalto de Ponta Grossa, onde se encontra a região conhecida como 

Campos Gerais8. 

Através dos Campos Gerais surgem os “Caminhos históricos”, entre os 

séculos XVIII e XIX, utilizados para o transporte de gados do Rio Grande do 

Sul a São Paulo, esses caminhos desbravaram algumas cidades. 

No entanto, as ocupações dos Campos Gerais, não se deram somente 

pelos tropeiros (transporte de gados), mas também “[...] de três maneiras 

diferentes: pela doação de sesmarias, pelas entradas e bandeiras, pelos 

currais de gado, e, em nenhuma das três, foram levados em conta os povos 

que já viviam aqui.” (NASCIMENTO, 2004, p. 16). A autora está se referindo 

às tribos indígenas, que aqui residiam cujo número era significativo. 

                                                           
8
  Chama-se Campos Gerais do Paraná à região fito-geográfica situada no sul do Brasil a 

oeste da escarpa devoniana do Estado do Paraná denominada “segundo planalto”, que 
invade ao Norte o Estado de São Paulo e ao Sul o Estado de Santa Catarina, característica 
por seus campos limpos permeados de matas de galeria e capões esparsos de floresta 
ombrófila mista onde aparece a Araucaria angustifolia, árvore símbolo do Paraná.Também 
conhecida como área de influência de Ponta Grossa. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campos_Gerais_do_Paran%C3%A1. Acesso em: 20/03/2011. 
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Diante da grande perda da mão-de-obra indígena, buscou-se o trabalho 

escravo para trabalhar nas lavouras. Mas o Estado do Paraná não havia 

recebido tantos escravos quanto a Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Os 

problemas com a escassez e o preço elevado dos escravos contribuíram 

para com a falta de mão-de-obra. 

Em meados do século XIX, a dos vinda de imigrantes tornou-se uma 

necessidade do Império, que lhes prometia terra própria. 

 

[...] onde poderiam se desenvolver com autonomia nas suas 
colônias, com liberdade de ministrar ensino para os seus filhos na 
sua língua pátria,sendo isentos de impostos e outros malefícios, 
desde que habitassem no local e produzissem para abastecer o 
mercado interno (NASCIMENTO, 2004, p. 31). 

 

O que se sabe é que tais promessas não foram totalmente cumpridas, 

o desemprego tomou conta de muitas famílias de imigrantes, que foram 

obrigadas retirar-se para outros continentes ou mudar-se para terras 

distantes. 

A migração para terras afastadas se deu também no sul do país, nos 

Estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Paraná, os 

imigrantes formaram algumas colônias, como a dos espanhóis, franceses e 

italianos, entre outros. 

Campo Largo foi instaurada por um português, chamado Coronel 

Antonio Luiz, o “Tigre”. Ele “[...] foi o grande pioneiro do município. Possuía 

uma grande sesmaria onde hoje está localizada a sede municipal” 

(FERREIRA, 1996, p. 3). Com o tempo o “Tigre”, que não possuía herdeiros, 

doou as terras ao Convento do Carmo (sesmarias), mantido por mais de 

sessenta anos. Aos poucos, com falecimento dos padres que habitavam o 

local, deixava-se celebrar ali os ofícios religiosos, e assim o localpassou a 

ficar desocupado. 

Para a referida ocupação dessas terras, um proprietário de uma 

grande quantia de terras, morador de Curitiba, mandou que fossem 

ocupadas as terras, sem cobrança alguma, e “[...] em 1819, o capitão João 

Antonio da Costa, que morava em Curitiba, [...] permitiu que nela se 

instalasse quem bem se entendesse.” (FERREIRA, 1996, p.4). As pessoas 
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que lá se instalaram deviam apenas zelar pela terra. Em 18219 foi construída 

a primeira Capela. 

Em 1841, através da Lei nº 23, de 12 de março, Campo Largo da 

Piedade foi elevado à categoria de Distrito Judiciário de Curitiba. E em 1870, 

no dia 02 de abril, pela Lei Provincial nº 219, como território desmembrado, 

da Capital de Curitiba, formando agora o Município de Campo Largo, que 

elevou-se Município pela Lei Provincial nº 685, de 06 de novembro de 

1882.10 

Com a ocupação dos imigrantes em 1819, o sustento da cidade se 

dava basicamente pela agricultura e pecuária, perdurando assim até algum 

tempo, quando começam a adentrar no município pequenas indústrias de 

louças. 

Quanto à instalação da primeira escola, deduz-se que ocorreu 

em1898, segundo a informação obtida 

 

O primeiro documento que registra a sua existência é uma carta, 
datada no dia 25 de junho de 1898, que denuncia o Estado por 
abandono da escola. Nela, a primeira professora da colônia, 
Hermínia de Azevedo Costa escreve ao diretor geral de Instrução 
Pública do Paraná, solicitando bancos-carteiras e livros para 
auxiliar nas aulas à comunidade (JORNAL O 
CAMPOLARGUENSE, Ano 1, Edição 5, Fevereiro de 2011). 

 

Assim, pode-se imaginar que avanços demoraram a acontecer tanto na 

cidade como também na educação. 

Hoje, Campo Largo é a 15º cidade mais populosa do Estado do Paraná, 

com 112 mil habitantes, 5 distritos, 147 bairros e com um território quase três 

vezes maior que o da capital do Estado, Curitiba. 

O município localiza-se na região sudeste do Estado e possui uma área 

territorial de 1.252,68 Km². Está a uma altitude de 956 metros acima do nível 

do mar, e situa-se desta a 30 Km da Capital do Estado, Curitiba, a 124 Km 

                                                           
9
 FERREIRA, João Carlos Vicente. O Paraná e seus Municípios. Ed. Memória Brasileira, 1996. 

10
 Dados obtidos em: FERREIRA, João Carlos Vicente. O Paraná e seus Municípios. Ed. Memória 

Brasileira, 1996. 
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do porto de Paranaguá e  a 438 Km do Porto de Santos. A temperatura 

média anual é de 20 graus centígrados. (DADOS RETIRADOS DO IBGE11). 

Faz limite com Castro, Campo Magro, Itaperuçu, Ponta Grossa, 

Araucária, Balsa Nova, Curitiba e Palmeira. Seus distritos são sede, Bateias, 

Ferraria, São Silvestre e Três Córregos (onde se localiza a extensão do 

CAES). 

Atualmente sua economia é basicamente determinada pelos comércios, 

indústrias de transformação, atividades imobiliárias, transportes e outras 

atividades. A cidade ainda é conhecida por ser a “Capital da Louça” e 

portadora de uma das fontes de água mineral, mais conhecidas do país, a 

“Estância Hidromineral Ouro Fino”. Seu produto interno bruto (PIB), 

conforme o Banco Central e o IBGE, totalizou um aumento de 55,9% de 

1999 a 2004. 

Conforme o Ministério do Trabalho e Empregos/RAIS/Censo IBGE, a 

população economicamente ativa (PEA) do Município totalizava em 2000 

cerca de 44.377 habitantes, ou seja, 47,8% da população do Município. 

O Município possuía 26.853 alunos na Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio no ano de 1999. No final de 2006, o número de alunos 

chegava a 29.195, perfazendo, ou seja, um aumento de 8,7% em relação a 

1999. O poder público respondia em 2006 pela educação de 12.728 alunos, 

ou seja, 43,6% do total de alunos já o governo estadual respondia por outros 

45,8% e a iniciativa privada por 10,6% do total.12 

Em 2006, segundo os dados do Ministério de Educação13, 2,3% dos 

alunos encontravam-se cursando a modalidade Creche, 13,0% a Educação 

Infantil, 60,4% o Ensino Fundamental, 16,4% o Ensino Médio, 2,3% a 

Educação Especial, 3,8 a Educação de Jovens e Adultos e 1,8% a Educação 

Especial.  

                                                           
11

 IBGE=Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

12
 Dados obtidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

13
 CAMPO LARGO. Campo Largo em números 2006: uma coletânea dos principais indicadores nos 

últimos anos. Ed. CNEC, Setembro de 2007; 
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Os dados aqui expostos demonstram alguns aspectos do Município e 

fundamentam o desenvolvimento da cidade onde se realiza esta pesquisa 

em nível de educação. 

A reconstrução histórica de uma instituição escolar não se restringe 

apenas à retomada de como foi inaugurada e se instalou na sociedade, mas 

também a descoberta de como o trabalho de muitos educadores e 

transformadores da educação foi se construindo e se fazendo presente na 

história daquela sociedade. Em consequência, há que se resgatar a história 

da instituição a fim de se entender as necessidades sociais às quais se 

subordina e atende. Neste sentido, Saviani (2007, p. 5) escreve: 

 

Se as instituições são criadas para satisfazer determinadas 
necessidades humanas, isso significa que elas não se constituem 
como algo pronto e acabado que, uma vez produzido, se 
manifesta como um objeto que subsiste à ação da qual resultou.  

 

A instituição surge para satisfazer necessidades humanas, como uma 

intervenção deliberada. Características específicas apresentam-se na 

sociedade e, então, “cria-se uma instituição que fica encarregada de realizá-

la” (SAVIANI, 2007, p. 5). 

A necessidade social faz com que haja uma mobilização ou um 

movimento, que neste caso de Mães e Mulheres da Sociedade de Campo 

Largo, articulando o objetivo de se investir em uma forma de educação ou 

especialização para atender a uma parcela da sociedade que estava a sua 

margem. 

A instituição criada começa a ganhar “forma” quando delimita sua 

intenção, pois até então possui várias maneiras deliberadas de ação 

assistencial ou educativa, não definidas ainda como algo formal e 

sistemático. 

Após definidas as suas funções, chamadas por Saviani (2007) de 

Intervenção Deliberada, pois agora sabe-se que populações irão atender, de 

que modo e como isso vai ocorrer, chega-se ao estágio seguinte, o da 

institucionalização, delimitando cada vez mais sua função educativa dentro 

da sociedade ali embutida. 

Afirma-se que, mesmo após definidas suas intenções educativas, “[...] 

as instituições necessitam, também, se autoreproduzir, repondo 
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constantemente suas próprias condições de produção, o que lhes confere 

uma autonomia, embora relativa, em face das condições sociais que 

determinam o seu surgimento e que justificam o seu funcionamento” 

(SAVIANI, 2007, p.6), ou seja, precisam constantemente ser avaliadas, 

intensificando, assim, sempre que possível, sua função na sociedade. 

Dedicado à reconstituição histórica das instituições escolares, Hoff 

(2008), escreve que “[...] o passado esconde os segredos do presente”, 

dando, assim, ênfase de que não é somente a recuperação do passado que 

está em jogo, mas também a constituição do presente, que é realizada a 

partir da reconstrução histórica do passado. Nessa perspectiva, o que se 

está propondo no decorrer deste texto não é apenas um resgate histórico de 

uma instituição, mas as descobertas históricas de uma instituição, refere-se 

à que influencia e até mesmo modifica a educação e a inserção das crianças 

surdas ao longo do tempo. 

Fundada legalmente no ano de 1970, a Associação de Mães e 

Amigas dos Excepcionais localizava-se na Rua Sete de Setembro, número 

307, na região central do Município de Campo Largo 14. Nesse local, até o 

ano de 1968, funcionava o “Jardim de Infância Futuro Líder”, uma instituição 

privada que atendia alunos com idades entre dois a seis anos, pertencentes 

à classe social média alta da cidade. Sua proprietária era a professora 

Neuza L. Barbosa, fundadora e mantenedora da referida instituição (os 

dados encontrados foram obtidos em relatos durante as entrevistas). A 

imagem que se segue representa a atual construção, ainda presente no 

Município, a qual funciona hoje como restaurante. 

 

                                                           
14

 Referência obtida em conta de luz encontrada na ERCE. 
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Fonte: Imagens da Pesquisadora 

 

Neuza L. Barbosa formou-se, em 1952, professora normalista pelo 

Instituto de Educação do Paraná, hoje conhecido como Instituto de 

Educação do Paraná Prof. Erasmo Pilotto, e cursou Ciências Matemáticas 

pela Universidade Federal do Paraná, (UFPR) em 1975.15 Já a partir de 

1970, a referida professora frequentou diversos cursos voltados ao 

Atendimento ao Excepcional, termo assim denominado à época. 

Em 1967, a professora Neuza L. Barbosa, como relata uma das 

entrevistadas, recebeu o comunicado de uma amiga enfermeira sobre uma 

possível adoção de uma criança. Tempos após essa adoção, descobre que 

se tratava de criança com necessidade de atendimento especial, conhecida 

na época como doença mental. 

Preocupada com a situação e a falta de recursos na cidade, a 

professora deslocou-se periodicamente à Capital do Estado para buscar 

ajuda na educação de seu filho. A precisão humana, avivada pela adoção da 

criança, fez ver que muitas crianças necessitavam do mesmo atendimento. 

A necessidade social fez com que ela mobilizasse mães e amigas e, no ano 
                                                           
15

 Segundo o currículo encontrado nos arquivos da instituição. 
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de 1969, no mesmo prédio onde funcionava o Jardim de Infância, resolveu 

criar uma escola para atender a todas as dificuldades e Necessidades 

Educacionais Especiais. 

Como requisito básico para a fundação da instituição, a fundadora e 

uma amiga realizaram um novo curso, desta vez na modalidade de 

especialização e aperfeiçoamento para o ensino especializado de crianças 

excepcionais e surdas, no Instituto de Educação do Paraná Prof. Erasmo 

Pilotto, durante um ano, em tempo integral (ENTREVISTAS, B e C). 

A professora enviou uma petição de funcionamento e de locação do 

prédio à Prefeitura, no dia 13 de maio de 1969. A Declaração Oficial, no 

formato da circular 01/69, encontrada no arquivo da Associação, foi 

favorável, registrado como “[...] parecer favorável à transformação do Jardim 

de Infância Pequeno Líder em Escola de Recuperação à Criança 

Excepcional” (ARQUIVO da Escola, maio de 1961). 

Enquanto as professoras cursavam a Especialização e tramitava a 

designação legal da regulamentação, a escola não poderia ficar fechada, 

visto que se perderia a cessão do prédio. Sem profissionais especializados 

para a realização do trabalho, uma sobrinha da fundadora, Norma Antônia F. 

Viensci, de 17 anos, que cursava o Magistério na época, prontificou-se a 

permanecer na instituição a fim de que o prédio não fosse retomado pela 

Prefeitura, por não estar em funcionamento. Nesse interregno, no ano de 

1969, a escola contava apenas com três alunos surdos, uma professora e 

uma servente (ENTREVISTA, B). 

Em 1970, após o término do curso, a professora Neuza e sua colega 

retomaram as atividades normais na instituição e lhe atribuíram o nome de 

Escola de Recuperação da Criança Excepcional (ERCE), de Campo Largo. 

É o que se lê no Informativo endereçado ao Secretário dos Negócios de 

Educação e Cultura, 

 

A escola seria mantida pela “Associação das Mães e Amigas do 
Excepcional”, AMAE; Teria como Diretora a Prof. Neuza L. 
Barbosa;  Que o estabelecimento fica em Campo Largo; Que as 
disciplinas serão ministradas bem como os programas serão 
oficiais; Que manterá o curso pré-primário e primário; As férias 
serão as mesmas das escolas comuns; Que o número máximo de 
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alunos por série é de cinco (5) alunos; Que o estabelecimento não 
será mantido por nenhuma instituição estrangeira; Que cumprirá 
todas as exigências estabelecidas no decreto e regulamento em 
vigor (INFORMATIVO da Gestão, 1970, p. 1-2).  

 

Dessa forma foi a instituição regulamentada pela Secretaria de 

Educação do Paraná,para o funcionamento legal da instituição de ensino. 

Por meio de uma Assembléia Geral, realizada no dia 20 de Maio de 

1972, a Associação de Mães e Amigas do Excepcional,  

 

[...] deixa de ser a entidade mantenedora de serviços financeiros à 
Escola ERCE., [...], dissolução da entidade que passará a ser, 
apenas, um órgão auxiliar da Escola na medida de suas 
possibilidades” ( ATA de Declaração, 1970). 

 

Dessa forma, a AMAE ficou responsável apenas por contribuições 

eventuais. A Escola ERCE recebeu, a partir de 1971, apoio financeiro da 

Prefeitura Municipal de Campo Largo e, a partir de 1972, de um Convênio de 

Assistência Técnica efetivado com a Secretaria de Educação e Cultura do 

Estado do Paraná. Regulamentado pelo Decreto 22.130, de 30 de dezembro 

de 1970, excluiu a Associação AMAE da responsabilidade de entidade 

mantenedora. 

No ano de 1973, a Escola recebeu do Conselho Estadual de 

Educação o Parecer 99/73, favorável ao funcionamento, nestes termos: “[...] 

somos favoráveis à solicitação da escola, reconhecendo a eficiência do 

ensino e atendimento prestados aos alunos excepcionais sob sua 

responsabilidade, reconhecimento esse, válido para o ano de 1973”. A 

instituição, assim, recebeu o consentimento e reconhecimento do trabalho 

realizado em anos anteriores. 

No mesmo ano, no dia 27 de Agosto, a direção da Escola ERCE 

convocou uma Assembléia Geral, composta por professores da referida 

instituição e membros da Comunidade Campolarguense, tendo na pauta a 

criação de uma Associação com finalidade precípua de arrecadar fundos 
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para a escola. A assembléia deliberou e elegeu, dentre seus membros, um 

presidente, dois secretários, dois tesoureiros e o Conselho Fiscal.16 

Como manda o regulamento, após eleita a Diretoria, escolheu-se o 

nome oficial, recaindo sobre a intitulação de Associação Erceana 

Campolarguense, aprovado por todos os membros do conselho. 

Após criada a Associação Erceana, procedeu-se ao reconhecimento 

público, descrito no Diário Oficial de 24 de junho de 1975, no seu Artigo 3º , 

da seguinte forma: 

 

A Associação tem por finalidade precípua, proporcionar recursos 
financeiros à educação, assistência médica e odontológica da 
criança excepcional carente, e, portanto, seus serviços serão 
inteiramente gratuitos e de caráter filantrópico (DIÁRIO OFICIAL, 
1975, p. 42). 

 

O trabalho da Associação e da Escola persiste até hoje e conserva o 

mesmo nome da instituição, Escola de Integração e Recuperação da 

Criança Excepcional (ERCE), mantida pela Associação e atende a Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Educação Profissional, Iniciação no Trabalho, 

Programa de Emprego Competitivo Apoiado e o Programa Pedagógico 

Especializado, para qualquer faixa etária. 

O prédio situa-se, atualmente, na Rua Rui Barbosa, número 848, 

região central do Município de Campo Largo. Dos depoimentos sabe-se que 

a escola mudou-se para este endereço porque o número crescente de 

alunos não mais era compatível com o espaço físico anterior. A construção 

data de 1978. As imagens abaixo mostram o atual prédio.  

                                                           
16

 Dados obtidos nos arquivos da escola 



63 

 

 
Fonte: Imagens da pesquisadora 

 

 

 
Fonte: Imagens da pesquisadora  
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A primeira imagem é da fachada da ERCE, local em que ocorre a 

entrada e saída dos alunos diariamente. E a imagem seguinte e do Centro 

esportivo da ERCE, onde as crianças tem aulas de Educação Física.  

A educação de crianças surdas deu-se na instituição ERCE por quase 

duas décadas; Em 1990, os alunos surdos foram transferidos para a Escola 

Municipal Monsenhor Ivo Zanlorenzi.  O motivo dessa transferência deveu-

se à regulamentação estadual que, em síntese, determinou a educação dos 

meninos e das meninas surdos e cegos fosse dada no ensino regular, 

especificamente aqueles que não tinham necessidade educacional mental, 

como transtornos, deficiências, ou alguma doença relacionada à mente. 

Estes deveriam buscar um outro espaço físico para a realização de suas 

aprendizagens.17 

 No ano da transferência de escola, a ERCE mantinha em sua 

instituição 11 alunos surdos, que dispunham para sua aprendizagem de 

duas professoras, Marilú e Nádia, em dois períodos, responsáveis por duas 

classes especiais, e contavam com uma sala de recursos. 

Então, no mesmo ano, como relata uma das entrevistadas, ambas as 

professoras de alunos surdos e seus respectivos alunos seguiram para os 

fundos de uma escola pública municipal, pois de acordo com as 

investigações, esses alunos, por não possuírem nenhuma dificuldade 

mental, deveriam ausentar-se da escola especial e dirigir-se a uma 

instituição de ensino regular, freqüentando, assim, o ensino regular durante 

um dos períodos e no contraturno a turma de classe especial e a sala de 

recursos. 

De acordo com as investigações  

 

Lei nº 7.853, de 24 de Outubro de 1.989, que estabelece “normas 
gerais para o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das 
pessoas portadoras de deficiência e sua efetiva integração social”. 
Em seu Artigo 2º estabelece que, ao Poder Público e seus órgãos, 
cebe assegurar, às pessoas portadoras de deficiência, o pleno 
exercício de seus direitos básicos. No Inciso I desse mesmo 
artigo, define as medidas a serem tomadas pelos órgãos da 
administração direta e indireta na área da educação (MAZZOTTA, 
2005, p. 80) 

 

                                                           
17

 Dados obtido por meio de entrevistas 
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Dentre as medidas apresentadas no Inciso I, estão descritas a 

responsabilidade do governo com a oferta gratuita e a obrigatoriedade da 

Educação Especial em estabelecimentos de ensino público, o acesso dos 

educando portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais 

educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de estudos, 

além de,  matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos 

públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se 

integrarem no sistema regular de ensino. 

 Com isso, a instituição ERCE, a partir do ano 1990, manteve-se 

somente com o atendimento a alunos com alguma deficiência mental. 

Em 1991, a educação de surdos, fixada na Escola Municipal 

Monsenhor Ivo Zanlorenzi, contava com 13 alunos surdos, entre variadas 

idades; ambos frequentavam o ensino regular em um período e no 

contraturno passavam a receber apoio nas classes especiais e na sala de 

recursos com as duas professoras. O mesmo ocorreu nos anos de 1992, 

com 16 alunos, e de 1993, com 21 alunos.18 

Com a decisão da Prefeitura Municipal de Campo Largo de 

contemplar os alunos e professores com um maior espaço, no dia 1º de 

maio de 1994, a instituição com seus 15 alunos mudam-se para a recém 

inaugurada Escola Municipal 1º de Maio, contando agora com três 

professoras, Marilú, Nádia e Andréia, de acordo com a ata particular de uma 

das entrevistadas. 

A primeira imagem abaixo refere-se à escola recém inaugurada, ainda 

sem a construção do Centro, em seguida apresenta-se a foto da primeira 

turma e suas respectivas professoras e a imagem atual do centro. 
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 Dados obtidos em um documento (histórico) particular de uma das entrevistadas. 
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Fonte: Imagens da pesquisadora.  

 

A figura 3, expõem a foto inaugural da Escola Municipal primeiro de 

Maio no Jornal principal da cidade. 

A imagem seguinte (figura 4) é da última classe especial da Escola 

Municipal Monsenhor Ivo Zanlorenzi (1990), turma que seria transferida para 

a nova sede. 

E a figura 5 é uma Imagem atual do CAES, ao lado esquerdo da 

Escola Primeiro de Maio, 2010. 

Com a construção de salas para o atendimento dos alunos surdos, no 

ano de 1995, houve, também, a troca de denominação para Centro de 

Atendimento Especializado do Deficiente Auditivo (CAEDA), agora com vinte 

alunos e três professoras em trabalho especializado. 

Em 1999, foi instalado o Programa de Escolarização Regular com 

Atendimento Especializado em Nível de 1º Grau (PERAE), cujas atividades 

se encerraram no ano de 2010. No ano de 2000, os alunos foram incluídos 
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no ensino regular, frequentando o Centro somente no contraturno, quando 

assim determinado.19 

Em 2009, houve uma extensão do Centro com a finalidade de atender 

os alunos da Zona Rural do Município, no total de quatro, com idades 

variadas. A extensão localiza-se na Escola Municipal Augusto Pires, no 

Distrito de Três Córregos, área rural do Município de Campo Largo. O motivo 

que levou o Centro até essa região foi a falta de condução para levar os 

alunos todos os dias ao centro da cidade de Campo Largo, eliminado, assim, 

o deslocamento diário das crianças. 

Hoje, o Centro chama-se Centro de Atendimento Especializado na 

Área da Surdez (CAES), funcionando em conjunto com o Centro de 

Atendimento Especializado na Área Visual (CAEV), no mesmo prédio. 

 Dentre as atividades realizadas pelo CAES, encontra-se a última 

turma do Programa de Escolaridade Regular em Atendimento Especializado 

(PERAE). Possui seis professoras, que são responsáveis por turma de apoio 

pedagógico à Educação Infantil, Letramento, às Aulas Especiais e a última 

turma do PERAE, totalizando 22 alunos 

O Centro está localizado dentro da Escola Municipal Primeiro de Maio 

num prédio separado, e se divide em dois ambientes: um para os alunos 

cegos e outro para os alunos surdos. Conta com uma cozinha pequena, uma 

extensão da biblioteca da escola municipal, quatro salas de aulas amplas, 

além de banheiros para professores e alunos; possui amplo espaço para o 

deslocamento dos alunos no interior do prédio, além de um ambiente de 

recepção aos visitantes. Instalou-se ali um telefone público adaptado para 

surdos.  

A professora que trabalha em período integral divide suas tarefas em 

atividades docentes pela manhã com dois alunos inclusos em turmas 

regulares; à tarde, trabalha com Letramento. A extensão conta, atualmente, 

com quatro alunos em uma sala exclusiva, no período da tarde, e está muito 

bem organizada. 

 

                                                           
19

 Dados obtidos no documento (histórico) particular de uma das entrevistadas. 
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3.3 A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DIDÁTICO NA INSTITUIÇÃO 
ESCOLAR PARA SURDOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO 

 

As mudanças na organização do trabalho didático de uma instituição 

de ensino são transformações históricas que descrevem, em linhas gerais, a 

função embutida àquela instituição perante a sociedade. 

Na instituição estudada, ou melhor, nas instituições estudadas, a 

educação de alunos surdos toma diferentes formas de organização em seu 

trabalho, formas que se descrevem por mudanças na concepção de 

educação dos surdos no país ou no mundo, ou até mesmo pela procura 

inconstante de atingir uma totalidade educacional almejada por muitos. 

Neste item inicia com a apresentação das professoras entrevistadas. 

Junto a tais informações, optou-se por incluir, também, a atuação e 

formação das entrevistadas, cujos informes apresentam as trajetórias 

pessoais dos professores com sua formação e suas dificuldades e 

superações. 

Neste item, justifica-se a razão por incluir ali também as Funções 

Sociais exercidas, por meio das atividades dos agentes da Instituição. 

Assim, tomando os estudos de Alves (2005) como fonte de análise, 

buscou-se identificar no seguinte estudo, as três categorias levantadas pelo 

autor para pesquisar a organização do trabalho didático. No estudo, 

utilizaram-se as seguintes categorias: 

• Relação Educativa; 

• A Mediação dos Recursos Didáticos: Orientações Pedagógicas 

e Planos de Aula e As Visitas de Inspeção; 

• Os Espaços Físicos: As mudanças de Instituições e Planos 

Arquitetônicos. 

Para melhor se fazer entender, dividiu-se por tópicos e subtópicos a 

análise da instituição de surdos em Campo Largo. 
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3.3.1 Atuação e Formação dos Professores Entrevistados 

 

O trabalho com os alunos surdos exige dos seus professores um 

encaminhamento diferenciado na sua formação e atuação. 

Para a formação do docente no Brasil, por mais modificações que 

tivessem sido propostas no decorrer dos séculos, “[...] não se encontrou até 

hoje, um encaminhamento satisfatório” (SAVIANI, 2009, p. 148). 

Principalmente em se tratando de Educação Especial, a formação docente 

ainda continua em aberto, “[...] não se pode dizer que a educação especial 

não tenha sido contemplada na legislação em vigor” (SAVIANI, 2009, p. 

152), mas a questão aqui apontada é a formação desse educador. 

Para o autor a resolução do CNE (Conselho Nacional de Educação), 

de 2006, que definiu as diretrizes do Curso de Pedagogia, no artigo 5º, 

inciso X e artigo 8º, inciso III, trata rapidamente em dois momentos de 

Educação Especial. 

 

Vê-se que, nos dois dispositivos, a referência à Educação Especial 
é claramente secundária. No primeiro caso, a menção não chega 
a ser modalidade de ensino, mas apenas a situa no rol das várias 
situações demonstrativas da consciência da diversidade; no 
segundo caso, limita-se a uma atividade complementar, de caráter 
opcional, para efeito de integração dos estudos (SAVIANI, 2009, p. 
153). 

 

Observando as ponderações de Saviani (2009) a formação dos 

professores de Ensino Fundamental ainda é falha e a Educação Especial é 

uma modalidade de ensino que precisa de um espaço específico para a 

preparação desses educadores. Isso justifica-se pela crença de que uma 

formação condizente interfere diretamente na atuação do professor, levando 

a realizar um trabalho muito mais significativo com a criança. 

Dessa forma, buscou-se, então, entrevistar nove professores que 

trabalharam ou que trabalham com essas crianças surdas do Município de 

Campo Largo, desde a primeira escola até o Centro Especializado na área 

da Surdez, perguntando sobre sua formação. Segue tabela e gráfico abaixo. 

 

Figura 1 - Formação das Entrevistadas  
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Respostas Casos % relativo 

Curso Superior 8 44,44 

Especialização no Instituto 6 33,33 

Pós Graduação 3 16,67 

Magistério 1 5,56 

Total 18 100,00 

Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 

  

 
Gráfico 1 - Formação das Entrevistadas 
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Pós Graduação Magistério

 

Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora. 

Assim, obteve-se, durante as entrevistas realizadas, os seguintes 

dados: 8 das professoras entrevistadas cursaram ensino superior, algumas 

com formação em pedagogia e outras em disciplinas variadas de 

licenciatura; a maior parte das entrevistadas (seis), realizou o curso de 

especialização no Instituto de Educação Erasmo Pilotto; e 3 professoras 

buscaram uma formação continuada na área em que atuam, sendo no total 

de 3 com pós-graduação. 
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Outra questão levantada nas entrevistas realizadas foi em relação ao 

ano em que foi iniciado o trabalho com surdos no Município. (tabela e gráfico 

2) 

Figura 1.1 - Ano de início de trabalho com surdos  

 
Anos Casos % relativo 

� 1969 1 11,11 

� 1974 1 11,11 

� 1975 1 11,11 

� 1988 1 11,11 

� 1995 1 11,11 

� 1999 1 11,11 

� 2003 2 22,22 

� 2008 1 11,11 

Total 9 100,00 

Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora 

 
 
Gráfico 1.1 - Ano de início de trabalho com surdos 
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22,22 

11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 

2003 1969 1975 1988 1974 1995 1999 2008

Fon

te: Dados obtidos pela pesquisadora 

Os dados obtidos resultaram em um número anual variado de entrada 

de professores na educação especial, em relação à educação de surdos. 

Pode-se também observar que todas as professoras entrevistadas, maior 

parte delas, resultando no número de sete, relataram que iniciaram seu 

trabalho na área da docência diretamente com os alunos surdos do 

Município. 

Em relação ao contrato de trabalho desses docentes, pode-se 

verificar que, dentre as entrevistadas, sete atuam e recebem da Prefeitura 

Municipal de Campo Largo. Destas, seis, têm dois padrões, ou seja, 

trabalham dois períodos.     

 

Figura 1.2 - Concursadas: Estado, Prefeitura Munici pal ou Funcionária 

da Associação  

 
Respostas Casos % relativo 

Prefeitura Municipal 7 38,89 

Dois Padrões 6 33,33 

Associação 2 11,11 
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Estado 1 5,56 

Um Padrão 1 5,56 

Aposentada 1 5,56 

Total 18 100,00 

Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora 

 

 

Gráfico 1.2 - Concursadas: Estado, Prefeitura Munic ipal ou Funcionária 

da Associação 
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Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora 

Verificou-se também que das seis das professoras que trabalham no 

Centro, concursadas pela prefeitura Municipal, apenas quatro das mesmas 

trabalham no mesmo estabelecimento. 

As entrevistas também revelaram que a Associação Erceana de 

Campo Largo, ainda realiza o pagamento de duas professoras que hoje já 

não trabalham com alunos surdos, mas com outras necessidades 

educacionais especiais. Há, hoje, apenas uma professora paga pelo Estado, 

que não mais trabalha com a educação de surdos. 

E por fim, mas não menos importante, uma professora aposentada 

pela Prefeitura Municipal de Campo Largo, que iniciou seu trabalho com 

surdos, aposentou-se realizando o mesmo trabalho.  
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Quanto à atuação e número de empregos das mesmas, foram obtidos 

os dados apresentados na tabela e gráfico expostos abaixo. 

Figura 1.3 - Atuação e número de empregos  

 
Respostas Casos % relativo 

Pedagoga 2 16,67 

Professora  2 16,67 

Mediadora 2 16,67 

Aposentada 1 8,33 

Professora de Yoga 1 8,33 

Secretaria de Educação 1 8,33 

Não 3 25,00 

Total 12 100,00 

Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora 
 
 
Gráfico 1.3 - Atuação e número de empregos 
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Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora  
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 Vale ressaltar que apenas uma das docentes assume a mesma 

função em período integral, as demais trabalham em outras instituições 

como interpretes e mediadoras de LIBRAS, como pedagoga, como docente 

do ensino regular ou, até mesmo, na secretaria Municipal de ensino. 

Outra questão relevante surge do interesse despertado para com o 

trabalho com os alunos surdos, como ilustra a tabela e gráfico abaixo. 

Figura 1.4 - Vocação  

 
Respostas Casos % relativo 

Família 4 44,44 

Interesse pelo trabalho 4 44,44 

Não identificado 1 11,11 

Total 9 100,00 

Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora 
Gráfico 1.4 - Vocação 

 

44,44 44,44 

11,11 

Família Interesse pelo trabalho Não identificado

 

Fonte: Dados obtidos pela pesquisadora  

Dentre as questões levantadas observou-se que quatro das nove 

professoras entrevistadas iniciaram seu trabalho por questões familiares. 

Outras quatro professoras relatam que foi por interesse e curiosidade sobre 

a educação dos mesmos. E apenas uma das professoras diz não saber 

identificar o motivo que a levou a trabalhar com alunos surdos. 
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3.3.2 As Funções Sociais da Instituição 

Identificar a persistência da escola especial em manter-se como 

mantenedora de uma educação que não forma para o mundo do trabalho em 

pleno século XXI, seria algo desconsiderável a necessidade embutida à 

sociedade atual. Quando descreve o pensamento de Alves (2001) sobre o 

aumento gritante da demanda da escola pública, Cardoso afirma: 

 
Para responder, o autor faz uma análise no campo da produção 
material da escola revelando que na fase imperialista ou 
monopolista do capitalismo – período em que as constantes 
inovações tecnológicas passaram a produzir enormes quantidades 
de excedentes e, em contrapartida, grandes contingentes de 
desempregados – se estabelece o domínio do capital financeiro 
cuja peculiaridade é o caráter parasitário assumido pelo 
capitalismo. Para assegurar a existência parasitaria de uma 
parcela significativa desses contingentes e manter o equilíbrio 
social, o Estado criou oportunidades de trabalho cuja viabilização 
decorre, também, do investimento em atividades improdutivas, 
mediante a expansão escolar e dos serviços de saúde pública, do 
crescimento do funcionalismo público, da ampliação do 
contingente das forças armadas, do incremento às obras públicas, 
bem como da gratuidade dos serviços médicos e educacionais 
públicos. No interior dessa tendência de desenvolvimento de 
atividades improdutivas, também, desenvolveu-se a escola 
pública, tornando-se um dispositivo vital para assegurar o 
equilíbrio da sociedade capitalista. Ao assumir mais essa função – 
reaproveitamento, em atividades improdutivas, dos trabalhadores 
expulsos das atividades produtivas por força do desenvolvimento 
tecnológico – sua expansão tornou-se uma necessidade 
(CARDOSO, 2009, p. 15). 

 

Dentro dessa necessidade social, encontram-se também as pessoas 

marginalizadas, que nesse caso especificamente, os alunos surdos. 

Na escola de surdos, segue-se a fala de Saviani (1980), que 

estabelece que para atingir a função da escola como um todo é preciso 

seguir alguns objetivos,  

 

Isso implica em definir para a educação sistematizada objetivos 
claros e precisos. Esses objetivos devem ser definidos 
considerando que o homem tem necessidades que precisam ser 
satisfeitas e esse fato leva aos valores, ao campo onde nascem os 
valores e às relações que ali se desenvolvem (CARDOSO, 2009, 
p. 9). 
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Buscando entender esses objetivo dentro das instituições que 

atenderam e atendem os alunos surdos no Município de Campo Largo, 

surge a necessidade de definir a função exercida por essas instituições para 

dar conta da necessidade desse homem com necessidades educacionais 

especiais. 

Partindo do ano de 1969, data de criação da escola e da primeira 

turma de surdos do Município, em que a Escola de Recuperação à Criança 

Excepcional surge da necessidade particular de um grupo de mães que 

buscava meios para educar seus filhos com alguma necessidade especial, 

dentro da sua cidade de origem. 

Aqui, destaca-se a real necessidade do indivíduo, a de uma educação 

especializada para seus filhos e de um direito banido pelo Estado, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 4024/61, em seu Artigo 88, que 

estabelece o direito ao excepcional à educação, mas cuja educação deverá 

se dar no sistema de educação geral, não menciona em nenhum momento a 

criação de uma escola especializada, apenas o oferecimento de bolsas de 

estudos em escolas privadas, sem deixar claro se são escolas privadas 

especializadas ou de ensino geral. 

Somente em 1971 a escola recebe apoio financeiro do Município e do 

Estado do Paraná. 

No relatório das atividades da associação 20encontrou-se no ano 

1973, a descrição de palestras realizadas para a comunidade sobre a 

proposta da associação realizada no colégio Macedo Soares, ministrado por 

membros da Associação, em 27 de agosto do mesmo ano. No m~es 

seguinte do mesmo ano, foi arrecadado verba de membros da associação, 

para à compra de materiais didáticos a alunos pobres da comunidade. É 

importante destacar, aqui, que os materiais doados não eram destinados à 

crianças especiais e sim normais da cidade. 

Segundo o relatório no dia 25 de setembro foi realizado um jantar 

para casais, cuja arrecadação foi destinada a uma instituição que atendia 

famílias pobres da região. No mês de outubro, a associação realiza uma 
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 Ata de 1973 da ERCE 
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visitou as fábricas de louças do Município a fim de angariar louças para doar 

ao Seminário Natal Pigato. 

Em novembro, foi organizada uma venda de florespor jovens da 

cidade, cuja verba foi destinada à festa de Natal das crianças da Escola de 

Recuperação da Criança Excepcional. A associação também reuniu pais e 

alunos pobres das escolas da redondeza para uma palestra sobre higiene e 

saneamento. 

No ano 1974, dentre as atividades expostas no Relatório Anual da 

Associação Erceana, encontra-se no mês de Janeiro a descrição de uma 

mobilização de pais, comerciantes locais, agricultores da região e 

empresários para que juntos, com o serviço de distribuição de merenda 

escolar pudessem melhorar a alimentação das crianças pobres da região. 

Em maio, organizou-se um desfile de modas para arrecadar fundos que se 

destinariam à para a compra de brinquedos para as crianças pobres da 

entidade. 

Em junho, novamente com o serviço de distribuição de merenda 

escolar, promoveu palestras de conscientização da importância da 

alimentação das crianças. No dia 17 do mesmo mês foi realizado, em 

parceria com clubes de futebol amador da região, um festival esportivo, com 

várias barracas de churrasco, bebidas e coisas diversas para arrecadar 

fundos para atividades próprias da associação. 

Em agosto foi promovido o Baile da Primavera, cuja a intenção de 

prover recursos para a compra de uniformes e calçados para o desfile da 

pátria em setembro, para as crianças da referida instituição. 

Esses relatórios eram levados ao juiz da comarca para serem 

assinados como exigência legal de prestação de conta da associação. Neste 

trabalho, eles têm a função de relatar a influência da associação na 

comunidade quanto uma instituição educacional e sua função educativa. 

Em 1990, quando a educação de surdos foi transferida para aos 

fundos de uma escola de ensino regular, o trabalho agora é especializado na 

educação desses alunos, que em um turno freqüentam o ensino regular e 

em outro uma classe especial e sala de recursos, em dias alternados. 
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Em 1994, quando a escola ganha um espaço próprio, um dos jornais 

da cidade noticia o fato e anuncia a sua inserção na sociedade.21 

Em 199922, no dia 25 de outubro, a comunidade surda ganha 

destaque no Jornal da cidade por participar de um curso de incentivo ao 

surdo no mercado de trabalho e por uma visita ao gabinete do prefeito. 

No ano de 200023, entre os dias 28 de agosto a 07 de setembro, em 

uma reportagem no jornal da cidade, destaca-se a VIII Semana da Educação 

Especial, que discute os direitos e o processo de aprendizagem dos 

portadores de deficiência, com a apresentação musical dos alunos do Centro 

de Surdos, em LIBRAS. 

Ainda no ano de 2000 (reportagem do jornal Nosso Jornal), entre 21 e 

29 de setembro, os educadores discutem a inclusão do deficiente físico no 

ensino regular, inclusive a deficiência auditiva, que ganha destaque pela 

utilização da LIBRAS como meio de comunicação no ambiente escolar e 

social. 

Em um informativo do Jornal Nosso Jornal, de 08 de agosto de 2001, 

professoras da rede municipal de ensino conduzem seus alunos a uma visita 

ao CAEDA, quando tiveram a oportunidade de conhecer as diferenças 

existentes na sua sociedade, aprendendo a respeitá-las. 

No Jornal a Folha de Campo Largo, de 7 de junho de 2002, o 

destaque é para  o reconhecimento da LIBRAS como idioma oficial dos 

surdos. A reportagem destaca os professores e a necessidade da 

aprendizagem da linguagem de sinais para comunicarem-se com seus 

alunos. 

Vale destacar também, a referida Semana de Educação Especial, que 

acontece sempre nos mês de agosto de todo ano, com início 1989, com 

apresentação das crianças, celebradas com festividade por todas as escolas 

especial do Município. (ANOTAÇÃO PARTICULAR, ENTREVISTA A.) 

                                                           
21

 Um texto do Jornal de Campo largo. 

22
Dados obtidos no documento (histórico) particular de uma das entrevistadas. 

23
 Dados obtidos no documento (histórico) particular de uma das entrevistadas. 
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Dessa forma, pode-se dizer que a escola de surdos, dentre as outras 

instituições de apoio e especializada em crianças com alguma necessidade 

especial, representa sua função social ao Município de campo Largo, 

demonstrando seu valor significativo e não só inserindo-os na comunidade, 

mas ensinando-os algo, desde a aprendizagem cognitiva até a de convívio 

pessoal e social com as suas limitações. 

Entre as funções sociais, encontraram-se como funções do Município, 

exercidas pela escola, a preocupação fica por parte da pedagoga do centro 

(ENTREVISTA A, 2010), por marcar atendimento nos hospitais do Município, 

pelo Sistema único de Saúde (SUS) psicólogos, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, audiometrias, entre outras especialidades médicas 

necessitadas pelos alunos e pais de alunos.  

As solicitações de materiais, de verbas para cursos de Libras 

oferecidas pelo Centro, os lanches diferenciados para datas comemorativas, 

entre outros eventos ou eventualidades necessárias a escola, a Prefeitura de 

Campo Largo é responsável. (ENTREVISTA A, 2010) 

Perante a realização desse trabalho, vale destacar a satisfação dos 

pais e alunos aos professores do centro. 

Uma das propostas do Centro, no ano 1998, foi promover uma 

orientação aos pais por meio de um informativo com orientações de como 

acompanhar o rendimento de seus filhos na escola, pode-se se observar as 

orientações expostas no bilhete abaixo. 
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 Há alguns meses após o encaminhamento desse bilhete aos pais24, 

foi realizada uma reunião em que pedia-se para que os mesmos avaliassem 

como foi o ensino de seus filhos surdos naquele ano e dessem sugestões de 

como poderia ser melhorado. 

Participaram dessa reunião 12 pais25, os quais apontaram através de 

bilhetes, pontos positivos e negativos do trabalho do Centro em relação à 

educação de seus filhos. Os pontos positivos apresentados são: a relação 

de amizade com as professoras, qualidade do ensino, reconhecimento do 

professor, importância do centro, além das reuniões com pais; 

desenvolvimento dos alunos. Os pontos negativos apontados foram: 

rendimento dos alunos; falta de transporte no interior; necessidade de mais 

professores especializados; maior trabalho individual com os alunos; 

especialização aos professores do ensino regular; ensino especializado em 

                                                           
24

 Dados obtidos no documento (histórico) particular de uma das entrevistadas. 

25
Dados obtidos no documento (histórico) particular de uma das entrevistadas. 
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outras escolas próximas as residências dos alunos; falta de interesse dos 

profissionais. 

Outra reunião, cujo o registre se teve acesso, se deu no início do ano 

letivo de 1999, em que se pediu aos pais que escrevessem sobre seus 

filhos. Compareceu a essa reunião um total de 10 pais. 

Em relação aos pontos levantados sobre seus filhos, o que mais 

apareceu foi: ajuda em casa; uma criança extrovertida e carinhosa; criança 

nervosa e distraída; timidez; assistir muita televisão; preocupados com 

problemas familiares. 

E por fim, um bilhete26 mandado por um ex-aluno da pedagoga do 

Centro, no qual descreve seu carinho e admiração por ela, após ter deixado 

o centro, veja a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Dados obtidos no documento (histórico) particular de uma das entrevistadas. 
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O carinho demonstrado pelos alunos denota a necessidade e a real 

finalidade do centro, que vai além do simples ato de ensinar. 

 

3.3.3 RELAÇÃO EDUCATIVA 

 

Quando se estuda a reconstrução histórica de qualquer instituição de 

ensino, investiga-se também a relação educativa que, em tempos diversos, 

desenvolve-se na organização do trabalho pedagógico. 

 Alves (2005) escreve que a investigação histórica permite que se 

estudem as diversas relações educativas que ocorreram em diversos 

períodos. Isso mediante uma categoria adequada de análise: 

 

[...] cada época, concretamente, produz a relação educativa que 
lhe é peculiar. Isto é, produz uma forma histórica de educador e 
uma forma histórica de estudante, produz, igualmente, os recursos 
didáticos e o espaço físico que lhe particularizam, vistos como 
condição necessária à sua realização (ALVES, 2005, p. 11).   

 

Dessa forma, é preciso resgatar a forma peculiar que cada época 

acolheu para a transmissão do conhecimento, acrescentando-se que cada 

sociedade cria uma instituição necessária a seu tempo. 

A sducação de surdos em Campo Largo insere-se, desde a sua 

origem, na orientação de uma sociedade que a deseja. Esta sociedade se 

coloca “[...] a exigência de Intervenção deliberada, identificando-se as 

características específicas. [...] A partir daí que determinada atividade se 

institucionaliza”. (SAVIANI, 2007, p. 5).  

No início do trabalho, em 1969, a professora em questão ainda 

cursava o magistério, recebia previamente orientações de uma professora 

que realizava um curso de aperfeiçoamento para trabalhar com alunos com 

deficiência auditiva. Suas aulas eram baseadas em indicações, de como 

desenvolver e ajudar na linguagem falada desses alunos por exemplo, o 

aluno aprendia a apagar velas por meio do assopro, atividades fono 

articulatórias, trabalhavam em frente ao espelho, a comunicação era feita 

por meio da tentativa de se falar e pronunciar palavras, mas utilizava-se 
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muito da comunicação gestual, principalmente para o aluno e o professor 

começarem a se entender, entre outras atividades baseadas na concepção 

oralista, pertinente à época estudada. (ENTREVISTAS, B, 2009.) 

O trabalho educativo assim se desenvolveu por algumas décadas, até 

o ano de 199027, quando passa para outra escola e esses alunos são 

inseridos no ensino regular em um dos turnos. No contraturno, passavam um 

período em uma classe especial para alunos surdos, local onde buscavam 

sanar dúvidas quanto aos conteúdos e desenvolviam mais habilidades 

lingüísticas, esta sala chamada sala de recursos, própria para desenvolver 

movimento articulatórios e preocupados com a voz. 

De acordo com relatos levantados, a preocupação primordial era 

“ensinar o aluno a falar”, não se podia de forma alguma utilizar-se de 

qualquer gesto ou sinal feito com as mãos, conforme explanado por uma das 

entrevistadas. 

Entre 1991 e 1992, uma das professoras buscou aperfeiçoar-se na 

linguagem dos surdos (por ser mãe de uma surda) por meio da LIBRAS 

(Língua Brasileira de Sinais) e introduziu em suas aulas alguns sinais para 

melhor se fazer entender e entender seus alunos. 

No ano de 1995, quando surge o CAEDA28 a LIBRAS se insere na 

educação dos surdos, com cursos e palestras aos pais e professores, 

interessados em aprender a língua de sinais. 

Decorrente daí, a preocupação com a prática pedagógica e o ensino 

começou a se propagar e se intitular mais e mais na vida do surdo, pois se 

deixa um pouco de lado o treinamento oral e se adensa a aprendizagem dos 

alunos. 

No ano de 1998, ocorre uma divisão das turmas para melhor atendê-

los, ficando intitulado assim: 29uma turma de Educação precoce, com uma 

professora regente e seus respectivos alunos com idade entre três e seis 

anos; cinco turmas de Apoio à Escolaridade, sobrevindo o atendimento 

                                                           
27

 Dados obtidos no documento (histórico) particular de uma das entrevistadas. 

28
 Dados obtidos no documento (histórico) particular de uma das entrevistadas. 

29
 Dados obtidos no documento (histórico) particular de uma das entrevistadas. 
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individualizado, de acordo com o nível de escolarização dos alunos; 

Atividades Complementares, principalmente voltadas para LIBRAS, pois, até 

então, os alunos pouco se comunicavam por línguas de sinais; Apoio Pré – 

escolar, com uma turma e sua professora regente. Inserem-se, no mesmo 

ano, alguns alunos no mercado de trabalho. 

Em 1999, alguns alunos surdos são inclusos no ensino regular, com 

atitudes de aprovação e reprovação por parte dos professores do ensino 

regular em relação à inclusão. Também neste mesmo ano, intitulou-se a 

primeira turma do Programa de Escolaridade Regular com Atendimento 

Especializado na Área da Surdez – PERAE, em nível de 1ª fase. 

Este programa,  

 

[...] constitui-se na oferta de classes de educação bilingue, nas 
séries iniciais do ensino fundamental, em que a Língua Brasileira 
de Sinais – LIBRAS e a Língua Portuguesa, na modalidade 
escrita, sejam as línguas de instrução e interação em sala de aula 
(PARANÁ, Governo do Estado, 2010, p. 6). 

 

Assim, quando o centro conta com mais de dois alunos no mesmo 

nível de escolaridade, eles deverão freqüentar o programa durante quatro 

horas diárias, todos os dias da semana, acompanhando o calendário letivo 

do ensino regular. 

As disciplinas ministradas no PERAE30 são as mesmas contidas no 

currículo do ensino regular, sendo a única “diferença” a educação bilingue. 

No ano de 2000, a escola atendia 35 alunos, assim distribuídos em 

determinadas turmas: uma do PERAE; duas turmas de apoio pedagógico; 

duas de apoio à escolaridade; uma turma de Educação de Jovens e Adultos; 

uma turma de Educação Precoce. 

Entre os anos de 2000 e 200331, o apoio pedagógico, que até então 

era voltado totalmente para o reforço de conteúdos do ensino regular, passa 

a chamar-se Letramento, por estar globalmente voltado ao trabalho com a 

                                                           
30

 Dados obtidos no documento (histórico) particular de uma das entrevistadas. 

31
 Dados obtidos no documento (histórico) particular de uma das entrevistadas. 
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linguagem escrita. Foca-se o aprendizado para o aprimoramento da língua 

escrita, chamada de L², por se tratar da concepção do bilinguismo. 

Inserem-se em 2008 atividades de Yoga e Karatê, como exercícios de 

apoio físico e de concentração. 

No ano de 2010, a escola conta com a última turma do PERAE, a qual 

possui 2 alunos; uma turma de Educação Infantil, com um aluno de três 

anos, que vem duas vezes na semana no período da manhã de um 

município vizinho; e os demais 18 alunos estão inclusos no ensino regular 

durante um período com professoras intérpretes e frequentam também, duas 

vezes por semana, o Centro para as aulas de Letramento. 

Além dessas atividades, o Centro oferece como mencionado, 

atividades de yoga e karatê, cursos de LIBRAS anualmente abertos para os 

pais e comunidade em geral, e mensalmente um encontro diferenciado para 

a comunidade surda local. 

 

3.3.4. A MEDIAÇÃO DOS RECURSOS DIDÁTICOS 

 

Os recursos didáticos servem para despertar o interesse do aluno 

pela matéria e desenvolver uma aula, amparando o professor com técnicas e 

meios para melhor se fazer entender por seus alunos. Conseqüência dos 

anos, mudanças ocorrem também no aperfeiçoamento desses materiais e 

essas transformações influenciam diretamente na organização do trabalho 

didático. 

Para a análise, a categoria Mediação dos Recursos Didáticos, 

subdividiu-se em dois pontos: Orientações Pedagógicas e Plano de Aula e 

As Visitas de Inspeção. 

 

3.3.4.1 Orientação Pedagógica e Plano de Aula 

 

Para a realização de um trabalho qualitativo dentro de qualquer 

instituição de ensino, faz-se necessária, a orientação de profissionais 

especializados aos professores. 

No ano 1969, início do trabalho com surdos em Campo Largo, a 

orientação era realizada por uma profissional que ainda estava cursando 
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especialização na área. Mas, segundo relatos da professora que atuava com 

esses alunos. 

 

 As orientações pedagógicas para o trabalho com alunos surdos 
lhe eram passadas por uma amiga da tia que no momento fazia 
um curso de aperfeiçoamento e especialização para o trabalho 
com o deficiente auditivo. A conversa informal e a elaboração de 
um suposto plano de aula aconteciam no final da tarde quando as 
amigas voltavam do curso direto para a escola (Entrevista B e C, 
2009). 

 

Assim, as orientações embasavam a prática realizada pela professora 

ainda inexperiente, com orientações recebidas por uma segunda pessoa, 

que até então não tinha a experiência prática, mas recebia diariamente uma 

orientação teórica, que orientava a prática da escola. 

Nos anos subsequentes, entre 1970 e 1990, segundo relatos das 

professoras entrevistadas, as orientações advinham do Governo do Estado e 

das orientadoras da escola. 

Em 1985, as orientações aos professores foram organizadas por 

Dirce Machado Bernert, com o título de treinamento auditivo, tratado pela 

Secretária de Estado da Educação, Departamento de Educação Especial 

(1985, p.1) como “[...] material elaborado para fins de treinamento de 

Recursos Humanos para a Educação Especial, na área da Deficiência da 

Audiocomunicação”.  O treinamento auditivo era divido por etapas, sem do 

que a primeira etapa era para desenvolver a consciência do mundo sonoro; 

a segunda etapa, para desenvolver a atenção para o som; a terceira etapa, 

para reconhecimento das fontes sonoras; a quarta etapa, para localizar as 

fontes sonoras; e quinta etapa e última, para discriminação auditiva. 

No ano 1988, novas orientações foram passadas às educadoras, 

nota-se que as preocupações seguiam algumas sugestões de atividades 

 
Procurar trabalhar bastante na percepção auditiva; Faça 
brincadeiras para emissão espontânea do fonema que se deseja 
impostar; Exercícios respiratórios: sopro, maxilar, língua, etc. 
Estes são feitos se necessário todos os dias num espaço bem 
curto, pois o tempo é pouco; Exercícios de tensão e relaxamento; 
Exercícios de grafismo: falar pro exemplo: aaaaaaa; Repetição 
das estruturas rítmicas do primeiro tipo com auxílio visual em 
letras grandes e folhas grandes; Tempos rítmicos; Não esquecer 
de estimular a percepção auditiva através de instrumentos 
musicais, ruídos, etc.;Fixação dos fonemas impostos  (PARANÁ, 
1988, p.12). 
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Além dessas orientações, segue como parte do trabalho desenvolver 

o ritmo musical, com atividades para tal; maneiras de como fazer a chamada 

com os alunos, o calendário, o estado do tempo, as notícias do dia e as 

histórias do verbotonal32, reforçando a rotina acima. O professor também 

deveria ensinar como dar ordens aos alunos como, “[...] venha aqui; sente; 

abra a porta; abra a boca; vá até; entre outras” (PARANÁ, 1988, p. 13).  

Também, no mesmo manual de orientações, estabelece-se o que se 

chama de adivinhações absurdas, que consiste em “[...] estimular o 

raciocínio lógico. Utilizando-se de observação para identificar absurdas/ou 

conclusões lógicas através de desenhos, ex.: entre várias pessoas uma com 

asa” (PARANÁ, 1988, p.13). Também, se trabalhava gramática, exercícios 

fonoarticulatórios, expressões, vocabulário, percepção auditiva, 

psicomotricidade, organização perceptual e percepção olfativo.  

O mesmo manual ainda termina com uma orientação aos professores, 

de que “[...] estas são apenas algumas sugestões de atividade. Pesquise em 

seu material de curso e elabore atividades de acordo com nível e ritmo de 

aprendizagem de seu aluno” (PARANÁ, 1988, p. 14). 

Sobre as atividades realizadas em relação ao Método Oral aplicado 

no Brasil, obteve-se o seguinte 

 

Conforme o relatório do Professor, o ensino das disciplinas do 
curso primário seria posterior ao período reservado para os 
exercícios que visavam ao desenvolvimento dos órgãos utilizados 
na fala e posterior, também, ao ensino da Articulação, que seria 
destinado, primeiramente, à produção articulatória das vogais e 
consoantes. Depois disso, é que deveriam ser realizados os 
exercícios que pressupunham a articulação das palavras por parte 
dos alunos; assim como o treinamento de leitura labial, através de 
articulação feita pelo professor. [...]. Isso demonstra que o ensino 
das matérias era posterior ao ensino da língua oral (SOARES, 
1999, p. 42). 

 
                                                           
32

 O Método Verbotonal, foi concebido para ensinar crianças surdas a falar, 
independentemente do grau de surdez. É um método de educação da audição e linguagem 
que a partir da estimulação da motricidade, da afetividade e de todos os canais sensoriais, 
inclusive, e, principalmente, o auditivo, objetiva criar condições para que a expressão oral 
aconteça através de uma fala o mais natural possível. Disponível em: 
http://www.arpef.org.br/metodo.asp. Acesso em: 18/11/2010. 
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As considerações da autora descrevem o porquê das atividades 

apresentadas acima, pois segundo a mesma os relatórios de atividades 

eram descritos a partir do método de trabalho adotado. 

Em 1990, as orientações pedagógicas eram de avaliadoras do Estado 

do Paraná, representantes do Departamento de Educação Especial (1993, p. 

1) com sugestões que descreviam a necessidade de “[...] iniciar sempre o 

trabalho com vistas à alfabetização”, sugestões de exercícios, que traziam 

sempre um bilhete, com a seguinte orientação 

 

Os exercícios e atividades propostas são apenas sugestões, você 
deve criar outras, pois é VOCÊ quem está diariamente em contato 
com seu aluno (a) e que conhece seu potencial. Pesquise seu 
material de curso ele tráz sugestões de trabalho para todas as 
atividades (PARANÁ, 1993, p.4). 

 

Além das atividades voltadas para a formação intelectual do aluno o 

mesmo material trazia orientações ao educador de como fazer um 

treinamento auditivo nestes alunos, além de treiná-los e aumentar o seu 

vocabulário. 

Em 1997, foi elaborada uma nova orientação aos professores do 

Centro. Aparece como orientação aos professores após, a realização de 

uma avaliação de rendimento individual de alunos, a seguinte informação: 

“Professora, tendo em vista o pouco desenvolvimento da oralidade, durante 

os três anos de atendimento especializado, seria interessante dar ênfase a 

LIBRAS, como mediadora de todas as áreas do conhecimento” (GOVERNO 

DO PARANÁ, 1997, p. 6). Além desta orientação, seguem também, 

informativos específicos sobre linguagem, pressupostos do movimento, 

escolaridade e interação social, ambos com orientações individuais ao aluno 

e suas respectivas dificuldades. 

Pode-se dizer que as orientações acima e as que seguem irão 

basear-se na linguagem dos surdos, a LIBRAS, pela facilidade imposta ao 

entendimento de conceitos, “[...] a língua de sinais sempre é adquirida mais 

rapidamente que a oral, por isso o sistema conceitual da criança é formado 

de início, sobretudo pela LIBRAS” (GOLDFELD, 2002, p. 111). 

Vale ressaltar que todos os planos de aula, segundo as professoras 

entrevistadas, foram baseados nestas atividades orientadas pelos 



91 

 

avaliadores do Estado, pois em relato a pesquisadora e as professoras 

informam que a avaliação era feita semestralmente pelos funcionários do 

Estado em total consonância com as orientações passadas.  

Uma das professoras informa que: 

 

Preocupada com as dificuldades relatadas pelos alunos que 
freqüentavam o ensino regular, não podia fazer nada, pois as 
normas gerais da prefeitura e da secretaria de educação do 
Estado era de somente ajudar na formação da voz e não na 
aprendizagem escolar dos alunos. Mas isso não a deteve, conta 
que muitas dessas idéias eram aplicadas as escondidas, assim 
como a LIBRAS, proibida até aquele momento. Outras idéias 
foram guardadas e conquistadas conforme as liberações e 
solicitações iriam se modificando  (ENTREVISTAS, E, 2010). 

 

Depois de 1998 até os dias atuais, as orientações eram feitas pela 

pedagoga do centro, dentro do currículo e considerando a necessidade de 

cada aluno. Os planos de aula seguem essas orientações, respeitando a 

turma e o nível de cada aluno e as avaliações são feitas pelas professoras 

do centro. 

Em 1998, de acordo com as entrevistas realizadas, o plano bimestral, 

do quarto bimestre, responderia ao desenvolvimento de Língua Portuguesa, 

Matemática, História e Geografia, Ciências, Hábitos de Higiene e 

Comportamento e LIBRAS, sendo também todo o trabalho com apoio da 

LIBRAS. 

Em 200033, o atendimento exigia um planejamento específico para o 

ensino especializado, para o pedagógico, para os alunos do ensino regular 

(como apoio), a LIBRAS e o PERAE, com atividades seguidas da grade 

comum, mas ministrada a aula em LIBRAS. 

Em 2003, as turmas eram de atendimento especializado, Letramento, 

voltado para a interação do aluno à Língua Escrita, apoio ao ensino regular, 

LIBRAS, PERAE, um trabalho dedicado à inserção dos alunos ao mundo do 

trabalho com apoio de intérpretes e mediadores. 

Dentre os anos de 2004 a 2010, seguem-se os mesmos 

atendimentos, mas com um número menor de alunos, por falta de procura 

dos mesmos. 

                                                           
33

 Dados obtidos em entrevistas 
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Em entrevista a pedagoga do centro ela declara que “todo o trabalho 

desenvolvido no centro, baseia-se na vida diária e nas necessidades 

levantadas pelos alunos, desde a Educação Infantil até a inserção dos 

alunos no mundo do trabalho” (ENTREVISTA A, 2010). 

Dessa forma, entende-se que o centro não tem a função somente de 

atender pedagogicamente esses alunos, mas envolver-se na sua vida diária.  

 

3.3.4.2 As Visitas de Inspeção 

 

As visitas de inspeção, segundo relatos obtidos nas entrevistas, 

iniciaram-se nos anos entre 1970 e 1973, com a criação confirmada da 

escola. 

As responsáveis por essas visitas eram da Secretaria Estadual de 

Educação. O que ocorreu até os dias atuais, sendo uma das últimas a ser 

realizada no mês de novembro de 2010 (ENTREVISTAS A, 2010). 

As professoras entrevistadas (D, E, F, G, H e I) comentaram sobre a 

exigência estabelecida pelas “pedagogas” do Estado, nos anos de 1970 a 

1992, em verificar se os alunos surdos apresentavam um resultado positivo 

em relação à concepção oralista imposta, ou seja, em termos simples, se 

esses alunos estavam ou não desenvolvendo a fala. 

Outro ponto estabelecido dentre as visitas era a verificação do 

conteúdo ministrado pelas professoras, em que era apresentado o plano de 

aula, como já foi mencionado a essas monitoras. 

Entre os ano de 1994 a 201034, a verificação passou a ser anual, 

quando há a possibilidade de tempo pelo Estado. Mas hoje a 

responsabilidade é da Prefeitura Municipal de Educação de Campo Largo, 

tanto do CAES quanto a extensão do centro no interior do Município.  

 

3. 3.5 OS ESPAÇOS FÍSICOS 

 

Dentre uma instituição e outra a educação de surdos no Município de 

Campo Largo, tomou características distintas a cada local que perpassava. 

                                                           
34

 Dados obtidos nas entrevistas 
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Os espaços físicos em que a educação está inserida desvendam e 

guardam entre si, como ocorreu e ocorre a educação desses indivíduos.  

Dadas as características peculiares de cada entidade educativa que 

abrigou a educação de surdos, fez-se necessário analisar dois tópicos: as 

mudanças de instituições e os seus planos arquitetônicos. 

 

3.3.5.1 As mudanças de Instituições e Planos Arquitetônicos 

 

No ano de criação da escola, 1969, na Sociedade Duque de Caxias, 

localizada na época na Rua Sete de Setembro, s/nº, no Município de Campo 

Largo, o prédio, pertencente ainda a uma escola de Educação Infantil, 

contava com aproximadamente quatro salas de aula, um refeitório e uma 

cozinha. 

Inicialmente as aulas com os alunos surdos aconteciam em uma sala, 

que Segundo a professora B, “[...] as crianças não tinham um lugar certo, 

tinha-se poucos atrativos nas paredes, apenas um quadro verde pequeno” 

(Dados da Entrevista, 2010). Poucos dados foram obtidos dessa época, pois 

a única fonte foi à professora B. 

Em 1970, segundo relatos das professoras B e C, o prédio, no qual 

funcionou a escola por mais de cinco anos, era um espaço único; as salas 

foram divididas por material de PVC; e havia uma sala de refeições 

pequena, uma cozinha e um pequeno espaço com algumas árvores ao 

fundo da escola, ambiente de recreação. Nas salas havia mesas únicas, 

com cadeiras em volta, um pequeno quadro negro e, normalmente, 

frequentavam cinco ou seis alunos, com uma ou mais professoras. Havia, 

sempre, pelo menos uma estagiária. Hoje, após a mudança da instituição 

para outro prédio, funciona ali um restaurante que, em sua estrutura física, 

permaneceu a mesma mas sem as divisórias de PVC.  

Com um terreno doado pela Prefeitura Municipal foi construída a sede 

própria em 1973, na Rua Rui Barbosa, 848, no Centro, de Campo Largo – 

Pr, onde permanece até a presente data. Instalado o novo prédio da Escola 

de Integração e Recuperação da Criança Excepcional – ERCE. 

O prédio conta logo na entrada do lado direito, com uma casa de 

madeira, em que se realizam atividades com as mães e professoras da 
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ERCE. Essas atividades são afazeres artesanais que depois são revendidos 

à comunidade para arrecadação de fundos à associação. Do lado esquerdo 

da entrada, encontra-se uma quadra esportiva coberta, onde os alunos 

realizam atividades de esporte, música e teatro. Atrás da quadra situa-se a 

sala de informática, uma sala de aula (alfabetização) e almoxarifado. O 

prédio que fica ao centro da entrada, comporta em média oito salas, para no 

mínimo vinte alunos, com carteiras e cadeiras individuais, quadro negro, 

armário e mesa para professores. Nesse mesmo bloco, localiza-se um 

ambiente de espera dos alunos, próximo à recepção, sala da diretora, sala 

da pedagoga e secretaria. Na parte superior desse mesmo prédio, situa-se a 

Associação Erceana Campolarguense, onde estão guardados os 

documentos, os quais ficam sob a responsabilidade de uma pessoa 

contratada pela associação. 

Em outra casa ao lado, situam-se as salas da enfermeira, da 

nutricionista e da psicóloga. No segundo bloco estão as salas de 

desenvolvimento físico e motor.  

Em 1990, os alunos surdos foram transferidos para a Escola 

Municipal Monsenhor Ivo Zanlorenzi, localizada na Avenida Bom Jesus, s/n 

– CEP 83604-390 – Campo Largo – Paraná,  nos fundos da qual foi 

construída uma sala de madeira a fim de atender os alunos transferidos que, 

num turno, frequentam o ensino regular e, no outro, recebem apóio 

especializado. 

Nessa casa de madeira não havia divisórias, contava apenas com um 

quadro, armários e algumas carteiras. A casa era pintada de bege, e era 

reconhecida pelos alunos da escola como a “casa dos surdos” ou “casa de 

reforço”. 

Após a saída dos alunos surdos da instituição a casa tornou-se 

espaço da escola, para desenvolver jogos em dias de chuva e aulas de 

xadrez. (Dados da pesquisadora).  

Em 1994, uma construção recém inaugurada da Prefeitura Municipal 

de Campo Largo, foi cedida para a Escola Municipal Primeiro de Maio e um 

prédio ao lado foi cedido para o ensino dos alunos surdos. De acordo com 

os dados obtidos, a “escola dos surdos” mudou-se para ficar mais próxima 

de uma rede pública de saúde, localizada em uma região central. 
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Assim, o centro está localizado num prédio separado mas dentro da 

Escola Municipal Primeiro de Maio, na Rua Joanin Stroparo, s/n  

Bairro Nossa Senhora do Rocio, CEP: 83601-460 

Campo Largo – Paraná. Há dois ambientes: um para os alunos cegos e 

outro para os alunos surdos. Conta com uma cozinha pequena, uma 

extensão da biblioteca da escola municipal, quatro salas de aula amplas, 

além de banheiros para professores e alunos; possui amplo espaço para o 

deslocamento dos alunos no interior do prédio, além de um ambiente de 

recepção aos visitantes. Instalou-se ali um telefone público, adaptado para 

surdos. As aulas especiais acontecem na quadra esportiva e as aulas de 

Karatê são ministradas em uma academia, próxima ao CAES. 
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4. CONCLUSÃO  

 

No breve histórico traçado aqui sobre do Município de Campo Largo, 

destaca-se a forma de ocupação dos Campos Gerais, que ocorreu ou por 

doação sesmarias, pelas estradas e bandeiras, ou pelos currais de gado. 

Pergunta-se, o que tem a ver com a educação e história de Campo 

Largo? Praticamente tudo. 

 A cidade em questão, ao final do século XVIII foi por parte “doação”, 

ou seja, os padres que ali residiam foram morrendo, deixando as terras sem 

donos, e tempos após, por intermédio Capitão João Antonio da Costa – que 

se dizia proprietário das terras –, no ano de 1819, expõe seu interesse de 

doação aos interessados. 

Como o governo preocupava-se com a escassa mão de obra, 

indígena e escrava, interessou-se a abrir em colônia a imigrantes. 

Com a promessa de vida nova, trabalho e um pedaço de terra a pagar 

em prestações a mais; para morar, muitos imigrantes vieram para o Brasil. 

Mas, com o passar do tempo, as promessas que aqui se fazia não estavam 

consolidando-se nos “centros urbanos”. A fome e a miséria estavam fazendo 

parte da vida de muitos imigrantes; dessa forma, muitos decidiram deixar o 

continente, voltando a seus países de origem e outros migrando, por meio 

de mais incentivo, a terras distantes. 

Os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pouco 

populosos ainda, foram os que mais receberam a imigração. 

Assim, entre os séculos XVIII e XIX, Campo Largo recebe sua parcela 

populacional, os imigrantes. Após a sua entrada na futura cidade, muitos 

zelavam pela terra e viviam dela, formando colônias, até hoje muitos dos 

quais ainda no Município. Procuravam se adaptar da melhor forma possível, 

retomando alguns princípios básicos de seus países de origem. Eram 

poloneses, italianos, portugueses e alemães.  

Entre esses princípios, estava a cultura incorporada da educação 

escolar de seus filhos, que geralmente ocorria em suas próprias línguas por 

causa do descaso governamental. 

Na Primeira República no Paraná, a situação tomou um rumo 

diferente, com a proibição de escolas em outra língua, durante a Primeira 
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Guerra Mundial e a nacionalização do ensino pelo Governo Vargas em 1838. 

Por conta disso, muitos imigrantes matricularam seus filhos em escolas 

mantidas pelo governo ou em escolas particulares confessionais, agora de 

língua nacional. 

O registro da primeira escola pública do Município de Campo Largo foi 

de 1898, em que uma professora da região escreve uma carta pedindo 

carteiras e bancos escolares, como também livros para seus alunos. 

(JORNAL O CAMPOLARGUENSE, 2011). 

Com a supressão das escolas de imigrantes, a procura por escolas do 

governo tornou-se maior, e como era a única “reconhecida como pública” da 

região, exigiam-se novos materiais. 

Mas, pelo escasso material encontrado, e por relatos colhidos nos 

jornais da Cidade, em comemoração aos seus 140 anos, a educação 

começou lentamente a se desenvolver na região, fechada nas colônias. 

Partindo desses pressupostos históricos do Município, inclui-se este 

trabalho sobre a educação de alunos surdos, ou melhor, dizendo, no 

processo da reconstituição da história da educação paranaense e da história 

do trabalho pedagógico. 

Supondo-se que historicamente não houve a preocupação com a 

escola para crianças sem deficiência no município, por parte dos 

governantes, a iniciativa e entusiasmo pedagógico pela criação de uma 

escola especial para a educação de alunos surdos partiu de uma 

determinação e uma intervenção para suprir uma necessidade social. 

Estivou a preparação e a efetivação de uma instituição, que se preocupou 

com a parcela excluída e marginalizada daquela região. 

Os primeiros alunos a chegar à Associação de Mães e Amigas do 

Excepcional (AMAE) foram três irmãos surdos. A semente da integração 

social começa a brotar com o aprimoramento pedagógico buscado pelas 

professoras.  

A instituição começou a surgir e era mantida pelas mulheres e 

famílias reconhecidas da sociedade, de acordo com o Caderno de Faturas 

(1975), que se refere a famílias e a nomes de pessoas com forte influência 

na sociedade campolarguense. A iniciativa foi da sociedade civil com 

recursos privados.  



98 

 

Somente anos após sua criação é que Município e Estado resolvem 

assumir a educação das crianças surdas. 

Nesse momento elas se mudaram para um prédio novo equipado, e 

com professores preparados para o trabalho pedagógico. Analisam-se as 

mudanças, de privado a público, de diferente organização do trabalho 

pedagógico.   

Algum tempo depois, as crianças surdas foram transferidas 

novamente, para um segundo turno, nos fundos de uma escola pública. A 

relação educativa entre professores e alunos, ocorrida num prédio de 

madeira, deu-se em forma de atendimento especializado e compensatório.  

Tempos depois as crianças foram novamente transferidas, agora para 

um espaço próprio, o Centro de Atendimento Especializado na Área da 

Surdez (CAES), uma parte da Escola Municipal Primeiro de Maio, Educação 

Infantil ao Ensino Fundamental. Nesse espaço, as crianças dispunham de 

recursos didáticos em maior número e especializados. Ocorreu a extensão 

do CAES para a zona rural do Município, a fim de atender aos alunos mais 

abastados da região.  

As mudanças não foram apenas analisadas em sua trajetória histórica 

em termos de adequação e modernização de atendimento, mas, também, 

em mudanças da organização do trabalho didático. 

Desde o início da sua fundação (1969) a relação educativa realizava-

se pela concepção oralista. O trabalho era focado na oralização dos alunos. 

Poucas atividades pedagógicas eram realizadas, o espaço físico era 

praticamente adequado, a relação professor x alunos acontecia diariamente 

e, de acordo com as entrevistas, de forma prazerosa, em apenas um turno. 

Assim se deu a educação até 1989. 

A partir de 1989, os alunos surdos seguiram integrados no ensino 

regular, como “inclusos”, termo ainda desconhecido na época, frequentando 

a escola regular dos alunos sem deficiência, com conteúdos normais, em um 

turno. No outro turno, ocorria uma educação individualizada, com uma 

professora especializada, ainda dentro de uma concepção oralista, voltando-

se também para a comunicação total. 

Em 1994 e 1995, a Língua Brasileira de Sinais começa a fazer parte 

da educação desses alunos, dentro de uma concepção bilíngue, em que se 
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aprende a falar em uma língua e se escrever em outra. As crianças 

freqüentaram a escola regular e a especializada. 

Surge em 1999 o Programa de Escolarização Regular com 

Atendimento Especializado em Nível de 1º Grau (PERAE) em que os alunos 

têm aulas em Libras, em uma turma regular, formada somente com alunos 

surdos. 

Hoje, a atuação do CAES é basicamente de atendimento 

especializado, propondo uma aproximação do surdo da sociedade, 

integrando a inclusão na escola, na comunidade, no trabalho profissional, 

tendo como base a própria língua dos alunos surdos. 

A procura por esse ensino especializado tem diminuído a cada ano 

que passa, pois o surdo ainda se vê à margem de uma sociedade que quer 

impor um padrão de normalidade em tudo. 

Assim, o que se pode dizer é que a reconstrução histórica de uma 

instituição escolar baseia-se em três conceitos básicos: a necessidade 

social, da qual imerge uma instituição; a intencionalidade que caracteriza 

uma instituição nos diversos períodos históricos num espaço escolar. E para 

concluir, responde-se ao questionamento levantado por Saviani (2007): “a 

quem se destina a instituição que estou me propondo a reconstruir e que 

resultados ela pretende atingir com a ação empreendida?” 

A instituição, aqui estudada, está destinada a uma pequena parcela 

da sociedade, ainda marginalizada e esquecida, e busca integrar as 

particularidades do pensar e agir dos alunos surdos. 

O que as instituições buscam hoje é a inserção social e o 

reconhecimento desses alunos, desde o mundo de trabalho, a constituição, 

de uma família, até sua aceitação na comunidade. 

Quando se estuda um espaço escolar não se busca somente dados 

de sua criação, mas, também, de como se processou e se processa a 

educação das pessoas que ali estudaram e frequentaram os bancos 

escolares. 

Ao se optar pela investigação sobre a organização do trabalho 

didático, da educação de surdos, verificou-se a necessidade englobada em 

uma educação voltada a uma pequena parcela da sociedade, que também é 

merecedora de direitos e de reconhecimento educacional.  
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Em Campo Largo surgiu a recomendação mundial da inclusão escolar 

e a determinação nacional. A instituição escolar em estudo adiantou-se às 

normas universais e colaborou com uma organização do trabalho 

pedagógico de segundo turno, a partir da efetivação nacional da inclusão 

escolar, tratando-se da surdez dos alunos. 

Destacado tal propósito e investigada tal instituição, mostra-se como 

real tal afirmação, pelo fato de tamanha busca, somente tempos após e 

quem sabe ainda em processo de reconhecimento, a educação de surdos 

tenta se destacar entre meio a uma sociedade que impõe regularidade. 

Assim, pode-se dizer que, se o reconhecimento de tal instituição foi de 

fato trabalho de educadoras que buscaram inserir esses alunos no meio 

social, explicando como a realidade se processa e dando vez e voz a cada 

um desses indivíduos, em que ensinaram não apenas uma educação 

sistemática, mas como se portar na vida social e no mundo do trabalho. 
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1. Relação de Dados Obtidos 

A seguir descrevem-se os dados obtidos em relação ao número de 

professores e de alunos que freqüentam ou freqüentaram o Centro de 

Atendimento Especializado na Área da Surdez (CAES), 1990 a 2010. 

 

 

 

Ano  Nº de Alunos Professores Turmas 

1.990 11 Nádia e Marilú 2 classes especiais; 

1 sala de recurso; 

1.991 13 Nádia e Marilú 2 classes especiais; 

1 sala de recurso; 

1.992 16 Nádia e Marilú 2 classes especiais; 

1 sala de recurso; 

1.993 21 Nádia e Marilú 2 classes especiais; 

1 sala de recurso; 

1.994 25 Andréia; 

Nádia; 

Marilú; 

2 classes especiais; 

1 sala de recurso; 

Trabalho Individual (Nádia); 

LIBRAS 

1.995 20 Andréia; 

Nádia; 

Marilú; 

2 classes especiais; 

1 sala de recurso; 

Trabalho Individual (Nádia); 

LIBRAS 

1.996 18 Andréia; 

Claudia; 

Marilú; 

2 classes especiais; 

1 sala de recurso; 

Trabalho Individual (Nádia); 

LIBRAS 

1.997 26 Andréia; 

Claudia; 

Nádia; 

Marilú; 

2 classes especiais; 

1 sala de recurso; 

Trabalho Individual (Nádia); 

LIBRAS 

1.998 31 Andréia; 

Claudia; 

Nádia; 

Marilú; 

1 Educação precoce; 

5 Apoio a escolaridade 

Atividade Complementar – 

LIBRAS 

1 Apoio a pré-escola; 
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1 Treino auditivo 

Mercado de Trabalho 

1.999 37 Andréia; 

Claudia; 

Nádia; 

Marilú; 

1 Educação precoce; 

5 Apoio a escolaridade 

Atividade Complementar – 

LIBRAS 

1 Apoio a pré-escola; 

1 Treino auditivo 

Mercado de Trabalho 

PERAE 

2.000 35 Andréia; 

Claudia; 

Nádia; 

Marilú; 

2 Apoio Pré-escolar; 

2 Apoio a escolaridade 

1 EJA; 

Educação Precoce; 

PERAE 

2.001 32 Andréia; 

Claudia; 

Nádia; 

Marilú; 

2 PERAE; 

2 Apoio Escolarizado; 

1 Estimulação Precoce; 

1 Educação Infantil; 

2.002 34 Andréia; 

Claudia; 

Nádia; 

Marilú; 

3 PERAE 

2 Ed. Infantil; 

2 Apoio Pedagógico; 

Artes; 

2.003 30 Andréia; 

Claudia; 

Claudiane; 

Nádia; 

Marilú; 

4 PERAE; 

2 Apoio Pedagógico; 

1 Educação Infantil 

2.004 29 Andréia; 

Claudia; 

Claudiane; 

Nádia; 

Marilú; 

4 PERAE; 

1 Apoio pedagógico; 

Artes; 

2.005 23 Andréia; 

Claudia; 

Claudiane; 

Nádia; 

Marilú; 

Educação Infantil; 

4 PERAE; 

1 Apoio Pedagógico; 

Educação Física e Artes; 

2.006 38 Andréia; 

Claudia; 

3 Apoio Pedagógico; 

3 PERAE; 
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Claudiane; 

Marilú; 

Educação Infantil; 

2.007 38 Andréia; 

Claudia; 

Claudiane; 

Marilú; 

Rosângela 

Educação Infantil; 

4 PERAE; 

3 Apoio Pedagógico; 

Classe de Apoio; 

2.008 25 Andréia; 

Claudia; 

Claudiane; 

Marilú; 

Rosângela 

Educação Infantil; 

2 PERAE; 

3 Apoio Pedagógico; 

Aulas Especiais e Projeto 

2.009 22 Andréia; 

Claudia; 

Claudiane; 

Marilú; 

Rosângela 

Educação Infantil; 

2 PERAE; 

3 Apoio Pedagógico; 

Aulas Especiais e Projeto 

2.010 22 Claudiane; 

Daniele; 

Maria Claudia; 

Marilú; 

Rosângela; 

Sandra Mara; 

Apoio Pedagógico; 

Aulas Especiais e Projeto  

Apoio Pedagógico; 

PERAE; 

Educação Infantil; 

 Apoio Pedagógico; 
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2. Imagens cedidas pelo Centro de Atendimento Espec ializado na 

Área da Surdez – 1990 a 2010. 
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