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Resumo:

Este trabalho tem por objetivo, analisar a história da educação do surdo no 
Brasil  a  partir  do  século  XIX.  Para  isso,  estudamos um dos  livros  escritos  pelo 
professor Jean Jaques Vallade Gabel. Gabel nasceu em Sarlat – França em 1801 
dedicou-se à educação de surdos-mudos, primeiro como professor em Paris, depois 
como diretor de uma instituição especializada em Bordeaux. Ele também escreveu 
vários  tratados,  discursos  e  relatórios,  vindo  a  falecer  no  ano  de  1879.  O livro 
analisado foi traduzido por Tobias Rabello Leite. Dr. Tobias Rabello Leite, chefe da 
Seção da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, assumiu a direção do INES de 
1872  a  1896,  período  em  que  traduziu  vários  livros  em  língua  estrangeira, 
contribuindo com a educação de surdos no Brasil ao divulgar muito do conhecimento 
produzido à respeito na Europa.

Além dessa obra,  utilizaremos livros e artigos sobre a  história da primeira 
Instituição de educação de surdos do Brasil, o Instituto Nacional de Educação de 
Surdos (INES), criado pelo educador de surdos Ernest Huet, vindo do Instituto de 
Surdos de Paris, com o consentimento de D. Pedro II, em 1857. 

A leitura dos livros evidencia que a educação primária era de grande valor 
para a formação intelectual  do aluno surdo.  Concluímos,  então,  que a educação 
primária do aluno surdo deveria ser iniciada o mais cedo possível, sendo baseada 
primeiramente na língua de sinais,  língua que os professores primários deveriam 
conhecer para facilitar na interação, buscando tirá-los do isolamento social, além da 
indispensável importância da expressão facial e corporal para o entendimento do 
aluno  surdo,  pois  a  linguagem  material  era  muito  limitada  e  não  permitia  a 
explicação de sentimentos, por exemplo. 
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