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RESUMO 
 

Este trabalho tem o objetivo de mostrar a importância da comunicação, a qual difere entre as 

pessoas em razão do meio social em que vivem. A tradição cultural da sociedade faz uso da 

língua oral (falada), ou seja, causa uma enorme restrição de comunicação entre as pessoas que 

ouvem e as pessoas surdas. Durante a pesquisa, observou-se o quanto é fundamental para a 

criança surda o contato com surdos adultos e com outras crianças com surdez para que essa 

comunicação seja favorável, possibilitando o desenvolvimento da criança na aquisição da 

língua materna, que, no caso das crianças surdas, é a língua de sinais. Essa condição, não 

representa nenhum empecilho para a aquisição de uma segunda língua, no caso do Brasil, a 

língua portuguesa na modalidade escrita. A aquisição da língua escrita é um facilitador na 

integração social e escolar assim como a capacidade de comunicação no meio social em que o 

sujeito surdo está inserido. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

O tema abordado nesse artigo mostra a dificuldade e os desafios da comunicação do 

surdo com a família e a sociedade. Muitas famílias desconhecem ou não aceitam a língua de 

sinais como meio de comunicação eficaz em relação ao surdo, dificultando a relação entre a 

família e o meio social em que o sujeito surdo está inserido. É através da comunicação que o 

ser humano participa, convive e se integra na sociedade. 

Dessa forma, a família tem grande responsabilidade de integrar essa criança no meio 

social, estabelecendo um canal propício à comunicação, ou seja, os indivíduos organizam 

certos conceitos e aprimoraram seus conhecimentos através de trocas e experiências 

vivenciadas em seu dia a dia. A família deve estar ciente de que a língua de sinais para os 

surdos é fundamental para o seu desenvolvimento social e cognitivo. 

Nesse contexto, vale salientar o verdadeiro papel da família que tem como 

característica iniciar os primeiros passos desse sujeito para o desenvolvimento em relação a 

novas experiências durante processo de aprendizagem do surdo. É dentro da família que 

surgirão as primeiras experiências e relações interpessoais da criança seja ela ouvinte ou 

surda. 

Dessa maneira, o tema pesquisado demonstra extrema importância no contexto da 

relação do surdo com a comunicação e a efetiva participação da família para o 

desenvolvimento psicossocial e cognitivo da criança surda, levando em consideração o 

contato dela com a língua de sinais que é fundamental para sua aprendizagem e 

desenvolvimento. 

 
 
 
 DESENVOLVIMENTO 

 

 

Esse estudo mostra a  história de uma mãe que lutou praticamente sozinha para criar 

seus filhos pelo fato de seu marido ser caminhoneiro. As condições não eram tão boas, mas 

com garra, lutou com suas forças para conseguir criar os filhos.  
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Sendo a primeira filha do casal, ao nascer, acharam-na linda, perfeita. A menina tinha 

pele clara, cabelos negros e olhos verdes; não imaginaram que ela poderia ter algum 

problema. A menina, ao começar a andar, não dava importância quando os pais a chamavam, 

e, como era costume bater os pés no chão ao chamá-la, e sendo o assoalho de madeira (chão), 

a menina percebia a vibração e virava o olhar para buscar de onde vinha o barulho. Foi aos 

poucos que os pais passaram a perceber que a filha não ouvia direito. 

Certo dia, tiveram que se mudar, pois os proprietários do local onde moravam o 

venderam, e foram morar em uma casa cujo chão não era mais de madeira. Foi nesse 

momento que tiveram a certeza de que a menina não ouvia e que possuía algum problema. 

Fizeram testes, chamaram, bateram palmas, e até gritavam para ver se a menina ouvia, mas 

sem sucesso. E, com a ajuda de vizinhos, foram às pressas procurar um médico. 

A menina tinha dois anos quando perceberam da sua falta de audição. Foi um susto 

muito grande e difícil de entender que aquela menina linda não ouvia. Na família já havia 

parentesco tanto do lado da mãe quanto do pai que era surdo. Ninguém tinha conhecimento da 

Língua de Sinais (LIBRAS), começaram a usar gestos e sinais caseiros, acompanhar e 

observar cada vez mais os passos da menina. 

No início, não tinham acesso a médico especialista, então, faziam limpeza de ouvido 

com uma espécie de vela que era feita com um pedaço de tecido de algodão e cera de vela, na 

qual derretia e formavam uma nova vela, acendiam e isso sugava a cera do ouvido e fazia a 

limpeza. Com relação à observação do desenvolvimento da criança, ao referenciar a 

aprendizagem, por não ter acesso de imediato a um especialista, a menina não foi à escola. O 

local onde viviam era humilde e os professores não aceitaram a criança surda, pois não 

sabiam como trabalhar e não havia recurso específico para trabalhar com ela. 

Ao completar quatro anos, a menina teve uma irmã, e, nesse momento, decidiram que 

a menina surda iria esperar sua irmã crescer para que as duas pudessem ir juntas para a escola. 

E assim aconteceu, a irmã cresceu, não teve problema de audição e conseguiram fazer 

conforme o planejado. As duas começaram a ir juntas à escola, a menina surda copiava tudo 

de sua irmã e, através dos sinais caseiros, conseguia aprender. 

Com relação ao desenvolvimento da linguagem, em casa e na escola, a menina usava 

sinais caseiros, tinha medo de se aproximar do restante dos colegas e para qualquer situação 

sua irmã era intérprete. Com relação ao desenvolvimento psicológico, a menina tinha medo do 
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público, pois percebia a rejeição pelo fato de não poder se comunicar com seus colegas, não 

conseguia entender as matérias, tinha dificuldade e ficava abalada por qualquer coisa ou 

qualquer situação, chorava com frequência e precisava muito do apoio dos pais e da sua irmã. 

 Com relação às atividades realizadas pela criança na escola, na disciplina de 

matemática seu empenho era razoável. Em Artes, era destaque em sala de aula, mas, em se 

tratando de Língua portuguesa e outras disciplinas, tinha imensa dificuldade. Em atividades 

esportivas, não participava,  pois não conseguia entender o que o professor queria passar. 

 O tempo foi se passando e a menina cresceu, se tornou mulher e já fez vários cursos 

básicos, entre eles artes plásticas e costura. Não tinha intérprete em nenhum desses cursos, 

mesmo assim conseguiu entender e acompanhar através da leitura labial e com a mostra de 

cada trabalho já feito pelos colegas, assim conseguiu fazer cursos sem depender de outras 

pessoas. 

 Com relação ao acompanhamento clínico, a menina se tornou adulta, casou e teve duas 

filhas perfeitas. O acompanhamento médico com especialista foi feito somente na fase adulta, 

fez vários exames e começou a usar aparelho auditivo e está aprendendo LIBRAS. Com 

bastante esforço e ajuda de toda a família, pai, mãe, irmãos e o próprio marido que é ouvinte, 

que sempre apoiaram e continuam apoiando, está cada dia mais superando as dificuldades. 

Hoje ela é dona de casa, trabalha ajudando seu marido a fazer vendas de eletrônicos pela 

internet (site) e cuida de suas filhas, uma de 8 (oito) e outra de 1 (um) ano.  

Conseguiu superar-se e hoje, segundo ela, se sente uma pessoa realizada e argumenta 

que a surdez é somente um detalhe, os objetivos e sonhos são possíveis de serem conquistados 

de qualquer forma, basta querer. Tendo como base teórica os estudos realizados por Vigotski, 

que, em sua concepção histórico-cultural, analisa aspectos tipicamente humanos afirmando 

que interações dialéticas do homem com o meio social. Analisar o surdo nesse contexto 

proporciona uma discussão relevante, especialmente para valorizarmos sua língua e 

possibilitar um olhar diferenciado sobre sua educação. 

 Por muito tempo, os surdos foram considerados pessoas impossibilitadas de serem 

educadas formalmente, acreditava-se que o deficiente auditivo, ou seja, o déficit auditivo 

causasse retardamento mental, e, desse modo, é possível entender o motivo de os surdos terem 

passado tanto tempo isolados da sociedade. 
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 Para Vigotski, a conquista da linguagem é um marco de desenvolvimento do ser 

humano, pois a linguagem expressa o pensamento e organiza-o, por isso, ela é importante. É 

por meio dela que as funções mentais superiores são socialmente formadas e culturalmente 

transmitidas. A linguagem desempenha uma função essencial na formação do pensamento e 

do caráter do indivíduo. Para ele, é através da linguagem que a criança vai experimentar o 

mundo a sua volta, que irá dar significação às coisas, bem como irá se relacionar e se 

desenvolver; é a partir dela que se dá a subjetividade do sujeito, proporcionando sua 

singularidade em todos os aspectos. Sendo assim, Vigotski defende que é a partir da cultura, 

que se teve acesso através da linguagem, que o homem irá se transformar, e como está em 

constante relacionamento com outras pessoas e com o meio, seu desenvolvimento e 

transformação se dá num processo dinâmico e contínuo. 

 Como já dito anteriormente, os surdos foram excluídos por muito tempo do convívio 

social, o que para Vigotski (2000), é um dos erros mais graves ao se tratar da criança surda, 

ou seja, é a eliminação desse sujeito do coletivo. Dessa forma, o papel do coletivo é o de 

agente ativo e direto no desenvolvimento da criança com deficiência, no caso na criança 

surda, pois se entende que as limitações criadas pelo ‘defeito’ estão contidas não na 

deficiência por si mesma, e sim, das consequências sociais e complicações secundárias 

decorrentes do defeito, bem como das visões da sociedade a respeito da pessoa com 

deficiência. 

 Segundo Vigotski (2000) explicou nos seus estudos que se uma criança estiver 

inserida em uma comunidade e utiliza uma língua em suas interações com membros da 

mesma, valer-se-á desta língua. Sendo assim, a língua de sinais permite que o surdo 

desenvolva-se cognitivamente. É um suporte para o desenvolvimento cognitivo do surdo. 

Parece óbvio que, assumindo as ideias de Vigotski sobre linguagem e pensamento, a 

conclusão é de que somente a língua de sinais pode suprir a função de suporte para o 

pensamento permitindo que o surdo tenha um desenvolvimento próprio, e que consiga 

alcançar e desenvolver suas potencialidades. 

 Vigotski conclui seu estudo com surdo que, a criança surda deve adquirir a linguagem 

da mesma forma que os ouvintes, seguindo as mesmas etapas. Ainda alertou que é necessária 

uma revisão em relação aos diferentes tipos de linguagem e o pensamento utilizada pelos 

surdos, e, nesse sentido, o contato com a língua natural, o convívio com seus pares e pela 



ARTIGO 

 
 

 

necessidade de interação social com seus modelos adultos é que a criança surda poderá 

desenvolver a linguagem e o pensamento, assim possibilitando um pleno desenvolvimento. 

 

CONCLUSÃO 

 

 

A partir desse estudo, foi possível analisar a relação do desenvolvimento da criança 

surda em relação com a família e sociedade. Ao perceber o desenvolvimento 

cognitivo/aprendizagem que, na maioria dos casos, é descoberto muito tarde, isso poderá 

causar um atraso no desenvolvimento da criança, sendo que o quanto antes for descoberta a 

ausência da audição mais cedo essa criança poderá ter ajuda de um profissional da área 

especializada, assim consequentemente ela obterá êxito em seu desenvolvimento cognitivo 

agregando novas experiências e mais conhecimentos.  

Entende-se que quanto mais tarde a criança começar a frequentar a escola, o 

psicológico dela acabará sendo abalado em função de que, muitas vezes, ocorre a rejeição dos 

colegas, até mesmo o próprio afastamento da criança por se sentir diferente dos outros e 

incapaz de comunicar-se com os colegas.  

Por isso há uma necessidade de a família apoiar essa criança e também, se achar 

adequado, procurar um acompanhamento psicológico, pois uma criança surda têm as mesmas 

capacidades que uma criança ouvinte desde que tenha um auxílio, não só da família, mas 

também escolar. Conclui-se que uma criança bem desenvolvida cognitivamente será um 

adulto capaz de comunicar-se e desenvolver suas atividades satisfatoriamente. 
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