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Antecedentes 
A história da educação formal das crianças surdas e com deficiências de 

graus variados de audição nos Estados Unidos começou com a fundação de 
uma escola para surdos em Hartford, Connecticut T, em 1817. O diretor Thomas 
Gallaudet contratou um instrutor francês surdo, Laurent Clerc, como o primeiro 
professor da escola. Em seus mais de 40 anos como professor, Clerc exerceu 
uma influência importante na educação dos surdos nos Estados Unidos. Ele não 
somente adaptou o sistema francês de sinais como também criou novos sinais que 
são usados até hoje. Treinou professores surdos ou com audição que fundaram 
outras escolas no país. A esta altura, a educação dos surdos acontecia num cená-
rio residencial através de comunicação manual e com currículo concentrado na 
leitura, escrita, aritmética e preparação, e treinamento moral e vocacional 1. Em 
1880, como resultado da Conferência de Milão que condenou o uso de sinais para 
a educação e defendia o uso de métodos orais, as escolas começaram a enfocar o 
ensino de estudantes surdos na linguagem falada.

Nos anos 1960 e 1970, líderes surdos desenvolveram e defenderam a 
“Comunicação Total” conceito em conjunção com os dois sistemas de sinais mais 
comumentemente usados em inglês. A comunicação total significa usar qualquer 
meio de comunicação – linguagem de sinais, voz, leitura labial, amplificação, 
escrita, gestos, ilustrações visuais (pinturas) – com o objetivo de atender as neces-
sidades individuais da criança. A idéia é a de que usar comunicação total irá criar 
um ambiente de aprendizado o “menos restritivo” possível para a criança surda, 
que fica livre para desenvolver suas preferências pessoais de comunicação (embo-
ra se encoraje que ela use as duas linguagens, a da fala e a de sinais).

Também houve uma alteração na abordagem do local da educação: tradi-
cionalmente estudantes surdos eram educados em escolas residenciais ou em dias 
separados e seguiam um currículo diferente daquele dos estudantes com audi-
ção. Por volta de 1970, mais da metade dos estudantes surdos estavam fora das 
escolas residenciais. Esta tendência continuou até a passagem da Lei "Educação 
para Todas as Crianças com Deficiência" de 1974, com ênfase na colocação no 
“ambiente menos restritivo possível”.
Formatação	Legal	

A Lei da "Educação para Todas as Crianças com Deficiência" de 1974 
consolidou a abordagem da educação para todas as crianças com deficiências 
num sistema que atende uma parte significativa da população de crianças com 
uma grande variedade de deficiências, cujas necessidades individuais são muito 



301    IX MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIÁTRICA DA IAPO

diferentes de uma criança para outra. A Lei da "Educação dos Individuos com 
Deficiência" agora renomeada de “IDEA” (Individuals with Disabilities Education 
Act) garante que as necessidades individuais de cada criança serão atendidas. 

Os principais princípios de “IDEA” são: 
1- Participação de pais e estudantes: é um conceito chave. Os pais e os 

estudantes devem ser membros ativos da equipe que toma as decisões 
relativas à educação da criança. De certa forma, nem sempre os pais se 
sentem benvindos neste processo. Massachusetts é o único estado americano 
a apresentar uma secção formal específica no IEP (Individualized Education 
Program ou Programa Individual de Educação) para os pais documentarem 
suas preocupações, seu conhecimento sobre seu filho e a visão do futuro do 
mesmo. Estas considerações aos pais fazem parte do IEP.

2- Avaliação apropriada: a lei prevê um número de proteções para garantir que 
cada estudante seja avaliado de forma regular, apropriada e abrangente em 
todas as áreas da suposta deficiência.

3- Programa individual de educação (IEP): um contrato formal que estabelece 
por escrito os serviços que a escola deve prover para cada criança com 
necessidade especial em educação. Cada estado tem sua própria versão do 
IEP.

4- Educação pública livre e adequada: garante que todos os estudantes com 
deficiências recebam uma educação adequada e os serviços necessários sem 
despesas para a família.

5- Ambiente o menos restritivo: a lei ordena que sempre que possível os 
estudantes com deficiências devam ser educados ao lado de seus pares não 
portadores de deficiência. Quer dizer que o estudante deve frequentar a 
escola que iria normalmente, caso não fosse deficiente, a menos que a equipe 
determine que a natureza da deficiência do estudante e suas necessidades não 
lhe permitam uma educação bem sucedida neste ambiente.

6- Procedimentos e salvaguardas: Procedimentos específicos que protejam os 
direitos dos estudantes com deficiências e seus pais são estabelecidos para 
ajudar a fazer o processo de educação especial mais previsível e confiável. São 
estabelecidos para garantir que os procedimentos adequados sejam seguidos e 
que a educação especial e os serviços correlatos sejam individualizados para 
atender às necessidades de cada aluno. 

Estilos	de	Aprendizado	
Os aprendizes surdos são basicamente aprendizes visuais; eles processam 

a informação e aprendem de maneira diferente daqueles que podem ouvir, os 
quais são aprendizes visuais e também auditivos. Os aprendizes surdos recebem, 
processam, guardam e acessam a informação num modo completa e basicamente 
visual, provavelmente porque o cérebro deve estar estruturado de forma diferente 
daquele das pessoas com audição. Seu estilo de aprendizado é, portanto, diferente 
e eles aprenderão mais facilmente com um estilo que atenda às suas necessidades2. 
Outra consideração é a variabilidade da surdez e das deficiências de audição das 
crianças. A pesquisa anual de 2007-2008 sobre surdez e deficiências de audição 
em crianças e jovens identificou num universo de mais de 30.000 crianças: perda 
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de audição profunda em 27,5%, grave em 13,8% e de moderada a grave em 
12,3%. É provável que a amplificação sonora (prótese auditiva) e algumas outras 
adaptações sejam suficientes para as crianças menos acometidas, mas para as 
crianças com perdas mais graves de audição, o ensino deve ser modificado para 
atender às suas necessidades educacionais. 

Os dados mais recentes 3 indicam que o cenário mais comum para estudantes 
surdos (59%) é uma sala de aula normal junto com crianças com audição normal, 
ao mesmo tempo que recebem atenção em tempo parcial de um professor 
itinerante para surdos. Outros cenários educacionais são escolas especiais para 
surdos para 24,3% dos estudantes; classes separadas em escolas de educação 
regular para 17,4% dos estudantes; classe de apoio para 9,6%; educação em casa 
para 2,1% e outros lugares para 3,1% dos alunos. A maioria dos estudantes (52%) 
é educada com fala apenas, seguida de 34,9% dos estudantes educados por sinais 
e fala, em seguida de 11,4% dos estudantes apenas por sinal, 0,2% educados por 
“cued speech” (linguagem estimulada) e outros 1,4% por miscelânea de métodos.

Há um vasto corpo de pesquisas e diversos estudos em andamento procurando 
resultados comparativos entre estudantes com implantes cocleares, estudantes 
com prótese auditiva e estudantes com audição. Aparentemente e, apesar dos 
claros benefícios do implante coclear como se comprova pelos êxitos acadêmicos 
em crianças jovens surdas, os resultados são variáveis e não consistentes. A parte 
principal das pesquisas publicadas limita-se apenas aos níveis de desempenhos de 
leitura. Os estudos sobre êxito escolar, além da leitura, são relativamente raros.

Nos Estados Unidos, com sua triagem universal de audição em recém- 
nascidos, três de cada 1.000 recém-nascidos apresentam perda auditiva em um 
ou em ambos os ouvidos e desses três, pelo menos um apresenta alguma outra 
condição que há de contribuir para o desenvolvimento de deficiências. De acordo 
com o Instituto de Pesquisas Gallaudet, de novembro 2008, as condições associadas 
de deficiência em crianças com deficiência auditiva são: deficiência visual 5,4%, 
atraso de desenvolvimento 4,8%, deficiência específica de aprendizagem 8.3%, 
deficiência ortopédica 4,4 %, transtorno de déficit de atenção 5,6 %, lesão cerebral 
por trauma 0,3%, retardo mental 8,7 %, distúrbios emocionais 2,0%, autismo 
1,6%, outras deficiências de saúde 5,2 % e outras condições 9,1 %. 

Quando uma criança não passa num teste de audição, a família é imediatamente 
encaminhada a um audiologista para o teste diagnóstico da audiometria de tronco  
cerebral (Auditory Brain Response - ABR ou BERA). Uma vez confirmada a perda 
de audição, a criança e a família devem ser encaminhadas a um otolaringologista 
pediátrico e aos serviços de intervenção precoce. Os membros da família 
devem encorajar e estimular o bebê a usar qualquer modo ou mistura de modos 
diversos de comunicação que funcionem para o êle.  Uma decisão sobre opções 
de comunicação será mais produtiva se os pais forem previamente informados 
sobre a situação. É um tempo bem empregado conversar com profissionais e 
outros pais, assim como ler e procurar na internet. A coleta de informações é o 
primeiro passo na tomada inicial de decisões sobre comunicação. É especialmente 
importante saber que as decisões podem ser alteradas ou ajustadas de acordo com 
as necessidades de comunicação de cada criança. 
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A intervenção precoce é um sistema coordenado e abrangente de programas, 
serviços e recursos que são elaborados para atender as necessidades físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, da linguagem e da fala das crianças do nascimento 
até a idade de três anos, identificadas por apresentar atraso de desenvolvimento ou 
por estarem em risco de desenvolver um retardo. O sistema de intervenção precoce 
de serviços é garantido sob a cláusula Parte C da Lei da "Educação dos Indivíduos 
com Deficiências" (Individuals with Disabilities Educaion Act - IDEA). As 
famílias recebem assistência de uma equipe multidisciplinar de profissionais que 
podem determinar a elegibilidade para serviços e trabalhar com a família para 
desenvolver um “Plano de Serviços Familiares Individualizado” (Individualized 
Family Service Plan - IFSP”). A intervenção precoce provê um leque de serviços 
na residência e/ou num centro de cuidados da criança e encoraja o envolvimento 
da família e responsáveis nas diversas terapias. Quando a criança completa os três 
anos, profissionais da intervenção precoce passam a trabalhar com a família para 
orientar e facilitar a transição para o ambiente escolar. 

Na escola, a criança deve passar por todas as avaliações nas áreas da 
deficiência suspeita, incluindo um teste de função cognitiva. Uma equipe 
educacional que inclua os pais deve decidir a elegibilidade da criança para os 
serviços de educação especial, discutir os serviços que o IEP (Individualized 
Education Program) oferece e determinar a colocação da criança. 

São tantas as variáveis que influenciam o impacto da perda de audição no 
desenvolvimento e educação que previsões generalizadas sobre resultados das 
crianças com deficiência de audição são largamente irrealistas. Cada criança exige 
e merece uma consideração individualizada. Os fatores que podem influenciar os 
resultados são: 

1- Grau da perda de audição. 
2- Etiologia (crianças com surdez herdada de pais surdos se saem melhor 

– do ponto de vista comportamental e de desenvolviemento - do que crianças 
com surdez adquirida). A rubéola materna é um exemplo de etiologia adquirida 
com potencial para envolvimento multisistêmico, incluindo problemas visuais, 
distúrbios cardiológicos, deficiência intelectual e problemas emocionais e 
comportamentais. 

3- Idade do início da surdez. Falta de exposição à linguagem durante os 
anos críticos de desenvolvimento coloca as crianças que eram surdas no estágio 
pré-linguagem (geralmente definidas como menos de dois anos de idade) em 
significativa desvantagem, quando comparadas com crianças que foram capazes 
de assimilar a linguagem antes da perda da audição. 

4- Ambiente familiar. Crianças nascidas em famílias com integrantes surdos 
geralmente conseguem se beneficiar mais cedo das adaptações e esforços para 
facilitar a comunicação.

5- Intervenções educacionais adequadas e no tempo certo. O diagnóstico 
e a intervenção precoces são fundamentais para alcançar resultados ótimos em 
linguagem, e nas áreas sociais educacionais. A controvérsia persiste quanto ao 
cenário educacional para cada criança individualizada. 

O que nós, da área da saúde, podemos fazer? Além da gestão médica, o 
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profissional da saúde deve atuar como um educador para as famílias e para 
a comunidade no que se refere às necessidades especiais das crianças com 
deficiência de audição e os serviços disponíveis. Essas famílias precisam de apoio, 
orientação e treinamento durante os muitos períodos de ajustamento. Uma lista de 
websites úteis para os pais é apresentada abaixo.
Websites	úteis	para	os	pais:
My baby’s hearing: http://babyhearing.org/ (website para pais e professionais, em 
ingles e espanhol)
http://infanthearing.org and http://infanthearing.org/familysupport/wisconsin/
index.html (um caderno para os pais)
Beginnings for parents of children who are deaf or hard-of-hearing: www.ncbegin.
org
Family Voices: www.familyvoices.org
National Institute on Deafness and Other Communication Disorders: www.nidcd.
nih.gov
Laurent Clerc Center:  http://clerccenter.gallaudet.edu
Federation for Children with Special Needs: www.fcsn.org
Parent Centers: www.taalliance.org
Parent Centers estão presentes em todos os estados dos EUA para dar treinamanto 
e informação aos pais dos bebês, crianças e jovens com deficiências e aos 
profissionais que trabalham com eles.
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