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Extermínio e abandono socialExtermínio e abandono social



EXISTE “EXISTE “UMAUMA” DIFERENÇA SURDA?” DIFERENÇA SURDA?

“Se a questão da identidade é fundamental para a
compreensão da pessoa humana, no caso da
pessoa surda a diferença - não escutar - não pode
ser o único traço capaz de identificá-la”ser o único traço capaz de identificá-la”

Luis Behares (2000)



Como os surdos se vêem?

“A comunidade surda faz distinções – particularmente quanto à
língua – entre os surdos e os que ouvem. Não uma distinçãolíngua – entre os surdos e os que ouvem. Não uma distinção
audiométrica, como aquelas que encontramos com freqüência
na literatura voltada a ensinar sobre quem são os surdos, uma
literatura que os narra a partir de graus de perda de audição
e os coloca sempre em referência a uma norma ideal, em
comparação aos que ouvem. Mas uma distinção que fala nos
surdos como sujeitos com uma cultura visual e como
membros de uma comunidade plural, mas que tem em
comum as marcas da exclusão pela condição do “não ouvir””.

(THOMA, 2004)



O que significa 
“Ser Surdo”? 

Deafhood

Trata-se de uma experiência 
visual – utilização da visão 
como meio de comunicação.

Fazer parte da cultura surda representada pela língua de 

sinais, pelo modo diferente de ser, de expressar o mundo, 

de conhecer o mundo, de entrar nas artes, no 

conhecimento científico e acadêmico. 



Conceitos sobre Identidade Surda 
Ontem, Hoje e Amanhã

Antes dos anos ´80 Atual De 2008 para frente

Perspectiva 
Clínica-Médica

Perspectiva
Sociocultural, 

Cultural/antropólogo,

Perspectiva
Direitos humanos

Vê o surdo São do A Dignidade humana,Vê o surdo
tem 

problema como 
incapaz

de comunicar com
sociais, 

Lingüísticos e 
aprendizagem.

São do 
mesmo valor
E universais.
Base e 

soluções de
Recursos 
próprios,

Estilo de Vida,
Língua cultura

A Dignidade humana,
Igualdade para todos

Usuários das
Línguas de sinais como

Cidadãos, 
Sociedade multilíngüe,
Capacidades extensiva, 

Respeito e 
valorização da 
diferença.



Construímos 
hoje o mundo de 

amanhã!

FEDERAÇÃO MUNDIAL DOS SURDOS

Direitos Humanos 
através das 

Línguas de Sinais



UNIVERSIDADE GALLAUDET (1856 ATÉ ATUAL)UNIVERSIDADE GALLAUDET (1856 ATÉ ATUAL)



Greve de surdos em Universidade GallaudetGreve de surdos em Universidade Gallaudet



Dia do SurdoDia do Surdo

ParaguaiParaguai

O movimento surdo tem sido caracterizado como local de
gestação da política de identidade surda contra a coesão
ouvinte, através de lutas que objetivam, entre outras coisas,
questionar a natureza ideológica das experiências surdas e
descobrir interconexões entre essa comunidade cultural e o
contexto social, em geral.

(PERLIN, 1998)



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS 
(26/ 09/ 1857 ATÉ AGORA)(26/ 09/ 1857 ATÉ AGORA)
RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO –– RJRJ

INES 



A FENEIS é filiada à Federação Mundial de Surdos 
(FMS/WFD), que tem sede e administração na 
Finlândia.

Em 1977, -Federação Nacional de Educação e 
Integração do Deficiência Auditivo- FENEIDA Integração do Deficiência Auditivo- FENEIDA 
com sede no Rio de Janeiro.

Em 1987- Criação da  Federação Nacional de 
Educação e Integração dos Surdos-FENEIS



Que educação nós  surdos queremos!

• Documento elaborado pela comunidade Surda

• V Congresso Latino de Educação Bilíngüe para • V Congresso Latino de Educação Bilíngüe para 
Surdo; realizado em UFRGS no dias 20 a 24 de 
abril de 1999.





�� Constituição Federal de 1988 - art.208 
� Declaração de Salamanca- 1994

-Educação para todos

Dispositivos Legais

-Educação para todos
� LDB -Lei de Diretrizes e Base da 

Educação 9.394/96 – art.58
� Lei Estadual 12.095/98 - oficializa a
Lingua de sinais no Estado do Paraná

� Lei de Acessibilidade 10.098/00 – art.17



� Lei Federal 10.436/02- oficializa a 
Língua de sinais 

� Decreto nº 5.626/05-
- inclusão da Libras como disciplina 

curricular
- formação do professor de Libras e do - formação do professor de Libras e do 

Instrutor de Libras
- uso e  difusão de Libras e da Língua 

portuguesa para o acesso das pessoas 
surdas à Educação

- formação do tradutor e intérprete de 
Libras- Língua Portuguesa



-- Reforma radical e urgente na   Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental, priorizando 

metodologias de ensino para surdos;

- Presença obrigatório do interprete de Libras em 
situações que se exija a interação surdo-ouvinte;



-- Ampliação de recursos públicos que garantam 
uma política de conscientização garantindo a 

qualidade de  oferta de cursos de LIBRAS,para 
professores e outros profissionais que atuam na 

área de surdez;área de surdez;

- Contratação de um número maior de 
professores surdos  no Ensino Superior; 



Avanços...

Curso em Licenciatura Letras-Libras
Curso em Bacharelado Letras-Libras

Prolibras - Proficiência no uso e no ensino da Libras e na 
tradução e interpretação da Libras/Português/Libras; 

Pós-Graduação Lato Sensu-Educação Bilíngüe 
Libras/Lingua Portuguesa; 


