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Este trabalho parte de uma experiência de intercâmbio na Gallaudet, uma universidade de 

surdos dos EUA. O objetivo é refletir sobre percepções e impressões pelo contato com o 

surdocego em situações do cotidiano. Após perceber que são pouquíssimas as produções que 

tratam da surdocegueira, houve a necessidade de pesquisar sobre o tema. A carência ou a 

insuficiência de materiais de consulta na área motivou o pensamento a respeito da 

comunicação dos surdos com os surdocegos. Com base nisso, foi feito um estudo das formas 

de comunicação utilizadas pelos surdos no seu cotidiano ao se depararem com surdocegos e, 

além disso, estudar as formas de comunicação existentes, que podem ser aplicadas e utilizadas 

por pessoas surdas, visando a sua divulgação para que as famílias, os educadores e as pessoas 

da sociedade possam auxiliar na comunicação com a referida população surda. Hoje, muitos 

questionam como acontece o processo de comunicação da pessoa com deficiência - se ela é 

capaz de aprender. Sabe-se que qualquer pessoa, com ou sem deficiência, tem condições de 

aprendizagem. Diante disso, partiu-se do pressuposto de que todos são capazes de aprender. 

Para tanto, é preciso compreender o que é surdocegueira e como ocorre a comunicação nas 

suas diferentes formas, antes que a pessoa surdocega integre o processo. Portanto, é 

importante estabelecer um contato adequado e proporcionar condições para compreensão do 

ambiente ao seu redor e de se expressar sobre isso, favorecendo a aprendizagem e a 

convivência social, e, posteriormente, incluí-lo no ambiente para que o processo de 

comunicação ocorra. Em Belo Horizonte, há indicativos de poucos surdocegos, pelo fato de 

serem considerados, muitas vezes, pessoas com múltiplas deficiências ou surdo com baixa 

visão. É fundamental realizar uma busca para identificá-los: a população surdocega na 

Grande Belo Horizonte, qual o município, como se comunicam e quais condições apresentam.  
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