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Unidade IV 

[...] uma pedagogia e um currículo que, 

em oposição ao currículo baseado na 

cultura dominante, se centrariam nas 

culturas dominadas.  

Tomaz Tadeu da Silva

Práticas pedagógicas e curriculares: retomando as visões nas diferentes 

teorias.  

O jeito de ensinar e o que ensinar é a questão que vamos desenvolver nesta 

unidade. Se em cada uma das unidades houve alusão a esta questão é porque 

ela é exposta de modo a perceber a diferença e a mudança ocasionada em 

cada teoria. 

A pedagogia e o currículo constituem-se significativamente em instrumentos 

para a educação e o desenvolvimento de processos de transformação que se 

quer transmitir aos sujeitos. Constituem-se de valores tradicionais conservados 

em determinadas culturas tidos como importantes. Na atualidade muitas 

culturas estão instituindo suas práticas pedagógicas e curriculares. 

Não há uma regra sobre como se deve estabelecer a pedagogia e o currículo 

culturais.  Nem as palavras pedagogia e currículo têm uniformidade de 

significação nas diferentes culturas. Há um complexo todo que permite sua 

flexibilidade em cada teoria. Fundamentalmente se tratam de instrumentos que 

são uma construção cultural, histórica e determinada socialmente de acordo 

com sua teorização e sua a prática. 
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Os povos e as culturas se voltam para a questão pedagógica e curricular, pois 

se constituem em mecanismos de controle. 

4.1 Ideologias e práticas pedagógicas e curriculares 

A questão da pedagogia e do currículo se constitui alvo privilegiado, pois é 

cenário de valorização do ensino ou a sua degradação. É igualmente cenário 

de desenvolvimento de um povo ou de sua deterioração. Eles se mostram 

flexíveis de tal forma que se adaptam a diferentes teorias e a diferentes 

culturas.  Também não podem ser concebidos a não ser em caráter 

fundamentalmente produtivo.  

O currículo pode reportar a situação e objetivos de quem os institui. Temos 

aqui que as práticas pedagógicas e curriculares podem coagir o sujeito a uma 

situação de reproduzir as práticas. Este é o caso das colonizações, de 

necessidades de substituir culturas marginalizadas e impor valores. Neste caso 

o sujeito se torna passivo. De outro modo, pode uma cultura pensar princípios 

mais ativos o que tornar o sujeito num ser produtivo a partir de sua instauração 

de nova ordem.  

E assim as práticas pedagógicas e curriculares podem estabelecer os sujeitos 

que somos, seja o que reproduzimos em um sistema de nos narrarmos 

ouvintes, seja uma assimilação de desenvolvimento e contribuição para o 

desenvolvimento cultural. 

As nossas vidas culturais como sujeitos surdos é estabelecida em grande parte 

pelas práticas pedagógicas e curriculares. Ser surdo e viver na cultura surda, 

em nosso tempo, significam não mais ter o presente como continuidade do 

passado sob a obrigatoriedade de narrar-se como ouvinte. A história da 

migração pós-colonial, as poéticas do exílio, as políticas da diáspora cultural, 
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são deixadas no passado. Viver no presente, no cultural significa viver no novo. 

Assumir a diferença, o ser surdo. Viver o pós-modernismo, apresentar os 

discursos narrativos na ordem para a construção, para a política e a identidade 

educacional. 

Uma questão de ambivalência parte do pressuposto de que a homogeneização 

cultural ronda as pedagogias e currículos surdos. Na verdade concepções 

universais e concepções das diferenças sempre estarão presentes. Assumem 

diferentes nuances em alguns casos se mostram mais próximos, em outros se 

afastam possibilitando a continuidade da experiência humana enquanto cultura. 

A crítica à reprodução da pedagogia e do currículo tais como o planejamento 

sobre como ensinar, o que ensinar, bem como as práticas de avaliar, sempre 

incide em novos mapas da pedagogia e do currículo. Daí percebemos que o 

currículo não é algo produzido, pronto. As produções que se sucedem na 

história têm o registro das resistências e reconhecem as tendências da 

instituição escolar em reproduzir o dominante. 

4.2 Séculos sem pedagogia e currículo surdo 

Como vimos na modernidade, o fazer pedagógico do povo e do sujeito surdo 

está praticamente anulado. E mesmo o discurso curricular referente aos 

surdos, ou seja, o currículo surdo estava completamente impedido de exercer 

qualquer influencia sobre a educação dos surdos.  

Mas isto não foi sempre assim. Nos inícios do século XIX, em Paris, surgiram 

alguns professores surdos que se sobressaíram pela fluência na língua de 

sinais e na língua francesa. Pelo que atestam escritos estes professores surdos 

conscientes de sua identidade cultural como surdos foram também excelentes 
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educadores, entre eles a história registra Ferdinand Berthier4, Laurent Clerc, 

Lenoir e Eduard Huet. Eles se formaram professores de elite e o pesquisador 

surdo: Paddy Ladd, professor da universidade de Bristol, na Inglaterra 

comenta: 

Não se deve inferir que um único discurso surdo existia. Os banquetes 

de Paris reuniam uma elite masculina, eles também se dissolviam e se 

reuniam em torno de argumentos baseados em termos políticos 

surdos, tais como as prioridades políticas que a comunidade enfrentava 

no momento. Todavia, os textos dos banquetes revelam não somente 

um alto nível de discurso surdo, mas o fato de que esses discursos 

contemplavam também certos princípios com os quais surdos menos 

literatos e oradores se identificavam. Nesse sentido parece existir neles 

uma base unitária para outros discursos que, de outra forma, poderiam 

parecer divergentes. (2003 : 112)5

Esta história do discurso de professores surdos faz antever a presença da 

pedagogia de surdos e do currículo surdo. Remete ao momento em que, 

naquele século, os professores surdos decidiram mobilizar os surdos em um 

banquete comemorativo. Se a idéia era exaltar, de início, o homem ouvinte em 

que ele favoreceu a entrada da língua de sinais na educação de surdos, tal 

efeito reverteu-se na descoberta da subjetividade surda como sujeitos 

culturalmente diferentes. Notadamente os registros das Atas dos Surdos de 

Paris não se voltaram logo contra os discursos dominantes, mas para a 

diferença cultural. Assim surgia um grupo representativo6 dos surdos, como 

parte do todo: professores, pintores, gravadores, empregados, sumidos da 

elite, todos movidos por uma necessidade de encontrar-se. Não era então a 

referência da discriminação, mas a descoberta da alteridade surda essencial na 

articulação das identidades diferenciais que podiam identificar o surdo.  

                                                
4 Ferdinand foi um dos professores surdos do Instituto de Paris. Ao que conta este Instituto tem vários 
outros professores surdos. 
5 Tradução do original em inglês por Janie Gonçalves. 
6 Fundação da primeira Associação de Surdos no mundo acontecida em Paris. 
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A partir daí a atividade de ensino aos surdos nas escolas para este fim 

construídas passou a ter mais impulso com pedagogia e currículo surdos.  A 

história cultural guarda dois fatos valiosos que por si mesmos atestam a 

eficiência desta pedagogia e currículo surdos. Eis aqui eles sendo que seus 

registros se encontram facilmente e suas citações são repetitivas e citadas em 

vários autores. O primeiro fato trata da ida de Laurent Clerc, em 1815, para os 

Estados Unidos. Sua presença naquele país fez com que fosse possível a 

fundação da escola de surdos em Connecticut que 50 anos mais tarde viria a 

ser o que é hoje a Universidade de Gallaudet. O segundo fato refere a vinda de 

Eduard Huet para o Brasil e a conseqüente fundação do Instituto de Surdos-

Mudos no Rio de Janeiro. De Huet sobraram umas poucas noticias referentes a 

que educou em pouco tempo 7 alunos surdos com sua pedagogia de ensino 

aos surdos. Depois de três anos, os resultados das experiências de Huet foram 

expostos ao publico presente, entre eles estava o monarca do Brasil D. Pedro 

II. Este grupo de surdos mostrou visível aprendizagem com a leitura e escrita 

de textos em português bem como de outros conhecimentos e sobre 

significados de palavras.  

O que deduzimos disto é que no passado, por um curto espaço de 80 anos os 

surdos puderam sentir a diferença. O currículo e a pedagogia de surdos se 

espalharam rapidamente e mais escolas de surdos foram fundadas em Paris, 

na França e em toda a Europa. Hoje uma nostalgia cerca estes relatos pela 

pedagogia e currículo na diferença surda e estes feitos contam ensinamentos 

valiosos.  

Em 1880, naquele Congresso de Milão, com a proibição da língua de sinais os 

ouvintes assumiram a educação de surdos, e a pedagogia e o currículo surdo 

tiveram provavelmente de desaparecer e viria a invenção da correção da fala, o 

retorno da pedagogia não surda. A pedagogia de surdos, por muitos anos 

continuou a ser inventada por ouvintes.  
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4.3 A pedagogia dos surdos na teoria cultural uma visão possível. 

Os campos teóricos dos Estudos Culturais favorecem as pedagogias culturais. 

As leituras do mundo que realizamos enquanto surdos, são permeadas por 

nostalgia, uma nostalgia cultural na expressão de Madan Sarup (1995) as 

certas coisas que gostaríamos de ter, ser e fazer. São estas questões 

nostálgicas que movimentam a política por uma pedagogia dos surdos 

transparente nos discursos narrativos de professores e estudantes surdos e por 

vezes estranhando alguns discursos ouvintes. Estas certas, cativantes e 

originais coisas que gostaríamos de ter, de ser e de fazer são incontidas vezes 

no mundo moderno apresentadas como transgressões, como desconstruções. 

Inversões e substituições que a teoria cultural ensina a superar quando se trata 

de escrever o texto de referencia da pedagogia de surdos. 

Interfere na construção da pedagogia dos surdos, a centralidade da cultura 

surda onde ela tem muito mais que as necessidades intelectuais e políticas. 

Agencias emergentes de tradições, de experiências, de aspectos inconscientes 

acompanham seu desenrolar. Converge no sentido de que a política de 

identidade seja individual, seja grupal traz em si inquestionáveis repertórios de 

pedagogia. Não centrados em torno da reivindicação, mas na necessidade 

constante de ser, de transmitir, de ensinar que emerge do sujeito cultural. 

Repito que o sujeito cultural surdo é dócil e constrói a partir de um 

deslocamento histórico-nostálgico fragmentado na diáspora do exílio, em 

atividades secretas, na intimidade intersticial. Uma intimidade que questiona, 

mexe, com as esferas de experiência social, mas que habita o interior, a 

quietude do produzir. O centro das discussões da pedagogia dos surdos 

emerge da soberania da cultura surda, na circulação do deslocamento social, 

na afirmação de identidade, de posições de poder, de presença de pedagogia 

surda. O centro das discussões é a captação, a reinscrição do próprio, do 

pedagógico. Neste ponto os estudos culturais com sua agencia e as suas 

linguagens possibilitam transcodificar esta pratica cultural. Daí porque 

conseguimos a forma significativa, no espaço cultural a presença instigante do 
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discurso narrativo traduzindo a representatividade, moldando os embates, 

impulsionando a política, solucionando os processos complexos estabelecendo 

as bases menos solidificadas da pedagogia dos surdos. 

O impulso para as leituras do mundo sob a ótica surda por vezes desprezam, 

transgridem, mas não é em vista desses objetivos que a política pedagógica 

surda se desloca. As formas de rebelião, de mobilização, de subversão, de 

transgressão são mais salientes quando vistas de fora. São rebeliões contra a 

agência das teorias moderna e crítica nos meios culturais surdos, devidas aos 

estranhamentos do enquadramento naquela mesmidade do outro ouvinte com 

suas tendências de programas educacionais contendo normas consideradas 

uma ambivalência e que molda embates constantes para a cultura do surdo, 

reinscrevendo,reafirmando,realimentando os discursos narrativos pela 

diferença. 

Este momento de distanciamento estratégico das teorias moderna e crítica, a 

presença da teoria cultural e o discurso narrativo surdo deixa transparecer o 

produzir constante da política pedagógica cultural surda, um produzir ao jeito 

surdo na aproximação da teoria cultural. 

4.4 O currículo surdo um campo de luta pela identidade 

Algumas idéias envolvendo os Estudos Culturais começam a repetir-se nos 

textos do currículo surdo. Parto do pressuposto de que é possível a 

incorporação de princípios culturais no currículo já que essa teorização garante 

a preservação dos achados culturais. Entre eles destacam-se as preocupações 

de subjetividade e identidade.  

Silva define o currículo em Estudos culturais como: [...] um artefato cultural em 

pelo menos dois sentidos: 1) a “instituição” do currículo é uma invenção social 

como qualquer outra. 2) o “conteúdo” do currículo é uma construção social.  
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(1999:135) Assim sendo, um currículo é uma construção, uma organização 

cultural implícita e visa e uma distribuição de conhecimentos que motivam 

constituir interesses culturais e a estabelecer as relações entre eles. 

Na construção do currículo surdo os professores surdos se valem da sala de 

aula para construir junto aos seus pares as estratégias de identificação. Estes 

artefatos de identificação são constituídos e produzidos dentro de um contexto 

político tal como o é a cultura surda. 

A cultura, no entender dos fundadores de Estudos Culturais deve ser 

compreendida como a experiência vivida de qualquer agrupamento humano. E 

nesta visão não há qualquer diferenciação qualitativa entre um currículo de 

ouvintes e um currículo de surdos que através desta ferramenta decide suas 

necessidades de sobrevivência. 

4.5 Estudos Surdos – os artefatos culturais a na educação dos surdos 

Em Estudos Surdos os esforços se concentram e os artefatos culturais vão 

tomando forma e sendo ampliados adotando sempre novas posições. É desta 

forma que os artefatos da pedagogia e do currículo, em suas bases mais 

tradicionais em educação dos surdos se derretem ante a influência da cultura 

surda. Sempre estão em constante produção, em constante modificação. As 

teorizações já incorporadas refletem que eles lançam numa nova visão, dando 

adeus as metanarrativas. Dessa forma qualquer é preciso ter claro que a 

iniciativa na escola seja na pedagogia ou no currículo deve integrar um projeto 

emancipatório voltado para a eliminação de qualquer contexto de dominação e 

prevalência ouvintes e para a construção de uma intersubjetividade cultural 

surda. 

Não se trata de procurarmos uma pedagogia ou um currículo puro, pois isto 

não vem em questão. Diante das possibilidades da interculturação 
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compreendemos as trocas que se realizam entre as diferentes culturas. Há 

hibridismos culturais e se nos detivermos a mapear suas presenças 

possivelmente seria interessante, porém a necessidade de aqui irmos em 

frente com as perspectivas culturais da diferença nos remete a ela. 

O que está em movimento são as práticas docentes, aquilo que constitui como 

construções culturais. São as realidades do currículo e da pedagogia sendo 

usados como práticas de controle e de significação.  São estas realidades que 

abarcam as descobertas de mais artefatos culturais, ou seja, as pesquisas que 

se sobressaem sobre a identidade enquanto ser sujeito surdo, ser povo surdo, 

as línguas de sinais, a pedagogia surda, a história cultural, a literatura surda, a 

interculturalidade e muitas investigações que surgiram e surgem sobre o sujeito 

surdo. 


