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Resumo Conforme Skliar (1998) há três vertentes filosóficas que perpassam paralelamente, o 

processo educacional brasileiro das pessoas com surdez: a Oralidade que consiste na aprendizagem 

por meio do treino da fala; a Comunicação Total, baseado no treino da fala e os gestos; a ênfase desses 

tipos antecede a década de 80; e o Bilinguismo que admite a aprendizagem por meio da Libras e do 

Português. O bilinguismo crítico vem se fortalecendo nesse percurso do século XXI por favorecer a 

cidadania, a dignidade do surdo à sua própria cultura e a sua ascensão socioeducacional. Pautada na 

pesquisa social-qualitativa, objetivou-se analisar, através da (Auto) Biografia, como a relação de 

Barnabé com sua família e os educadores que marcaram a sua vida, contribuíram para a sua conclusão 

na graduação em Pedagogia, superando limitações diversas em razão da sua surdez profunda. 

Constatou-se que a família: sentiu dificuldade de aceitação à condição de surdez, embora acreditasse 

no potencial intelectivo do filho; sofreu situações e enfrentamentos devido o preconceito social; a 

comunicação foi um grande entrave à sua convivência social e educacional; utilizava gestos 

rudimentares e precária leitura labial; há resistência familiar, mas não de Barnabé, à aprendizagem 

em Libras; que a docência: da educação infantil e superior permitiu o sentimento de pertença em sala 

de aula, a exceção do ensino médio; prática da docência era baseada no método da oralidade não 

levando em conta o motivo do atraso da aprendizagem do aluno nas áreas de leitura e escrita. Houve 

significativo avanço escolar após: apoio especializado, o acesso a Libras, respeito à singularidade e 

crédito no potencial do aprendente. Permite-se aferir o papel basilar da família em toda escolaridade. 

A relação aluno com surdez / educador/ensino/aprendizagem requer abertura para a alteridade, à 

relação dialógica, à tolerância e o proporcionamento de desafios de aprendizagem por 

contextualização, problematização e corresponsabilização de processos de ensino-aprendizagem; 

disposição para aprender a aprender, aprender a ser e aprender a conviver, numa interação de busca 

permanente pela formação continuada. O bilinguismo crítico é um desafio à medida que o surdo se 

inclui numa sala de ensino regular, onde grande parte dos educadores formadores ainda desconhece 

a Libras, enquanto forma de comunicação e apropriação da cultura surda em suas práticas 

pedagógicas, limitando-se, apenas a mediação com a intérprete de Libras.  



 

 

SUMMARY 

According to Skilar (1998) there are three philosophical aspects that pass, in parallel, the Brazilian 

educational process of deaf people: the Orality which consists in learning by training speech; the 

Total Communication, based on the training of speech and gestures, the emphasis of these types 

precedes the 80’s; and the Bilingualism that admits the leaning through Brazilian Sign Language and 

Portuguese. The critical bilingualism has been strengthened in this path of the XXI Century by 

favoring citizenship, the deaf dignity to their own culture and their social and educational ascension. 

Guided by the social and qualitative research, aimed to analyze, trough the Auto-Biography, as the 

relationship of Barnabé with his family and educators that marked his life, contributed to his 

conclusion in graduation in Pedagogy, overcoming various limitations because of his profound 

deafness. Found that family: had difficulty accepting deafness, although they believed in their son’s 

intellective potential; suffered situations and confrontation due social prejudice; the communication 

was a big obstacle to his social and educational acquaintanceship; utilized rudimentary gestures in 

Brazilian Sign Language; Found that teaching: from early childhood education and superior education 

allowed sense of belonging in the class room, with the exception of the High School; teaching practice 

was based on the orality method, not taking in consideration the reason of the learning’s delay of the 

student in the areas of reading and writing. 

There was a significant scholastic progress after: specialized support, access to Brazilian Sign 

Language, respect to the singularity and credit in the potential of the learner. It allows to check family 

role in the whole scholarity. The relationship deaf student/educator/teaching/learning requires 

openness to the alterity, the dialogical relationship, tolerance and the providing challenges of 

learning-teaching processes; willingness to learn to learn, learn to be and learning to live in a constant 

search for the interaction of continuing education. The critical bilingualism is a challenge, as far as 

the deaf includes themselves in a regular teaching class, where most of the former educators are still 

unaware of the Brazilian Sign Language as communication form and the deaf culture appropriation 

in its pedagogical practices, confining itself, only to mediation through a Brazilian Sign Language’s 

interpreter. 
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