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Oficializada pela lei nº 11.796, de 29 de outubro de 2008,
o Brasil  celebra  o  Dia  Nacional  do Surdo no dia  26 de
setembro. A data lembra a criação da primeira escola de
surdos no Brasil, no dia 26 de setembro de 1857, no Rio
de Janeiro,  quando o  imperador  D.  Pedro  II  convidou o
professor  surdo  E.  Huet,  da  França,  a  lecionar  para  as
crianças.
A data representa uma oportunidade para relembrar os
desafios e as lutas por melhores condições de vida das
pessoas  com  deficiência  auditiva  e  um  dos  objetivos
é chamar a atenção sobre a importância da disseminação
da língua brasileira de sinais (Libras), que é reconhecida
como a segunda língua oficial  do povo brasileiro desde
2002.
De  acordo  com  o  censo  de  2010, o  Brasil  possui  45
milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Desse
total, 2.147.366 milhões apresentam deficiência auditiva
severa.  Pesquisas  também  apontam  que  esse  número
deve crescer com o aumento da população idosa no país
e a demora na identificação de problemas auditivos que
poderiam ser reversíveis se constatados até 6 meses de
idade.
Uma  das  melhores  formas  de  incluir  os  surdos  na
sociedade é tornando possível a comunicação deles com
as demais pessoas. Para isso existe a Língua Brasileira de
Sinais  (Libras).  Você  provavelmente  já  viu  na  TV  um
intérprete  de  Libras  fazendo  sinais  com as  mãos  para
traduzir  as  informações  faladas  para  aqueles  que  não
podem  ouvir.  É  principalmente  por  meio  da  Libras,  e
também da leitura labial, que os surdos podem entender
o que é dito ao seu redor.
O  Decreto  5.626/2005  torna  obrigatórios  o  ensino
da Língua Brasileira de Sinais nos cursos de formação de
professores  e  a  educação  bilíngue  nas  escolas  onde
estejam matriculados alunos com deficiência auditiva ou
surdez.  Ele também obriga os órgãos públicos a  terem
intérpretes  de  Libras  para  facilitar  o  atendimento  aos
cidadãos surdos.
Aprenda Libras!

Serviço
 Libras:  quer  dizer  Língua

Brasileira de Sinais
 A  legislação  brasileira

reconhece  LIBRAS  como  a
língua  oficial  do  país  (lei
10.436/2002,  juntamente
com o Português.

 Libras é uma língua diferente
do português, como o inglês,
o francês e o japonês.

 Libras possui  sua gramática,
características  próprias  e
contexto,  como  qualquer
outra língua.

 A  maioria  dos  surdos  não
possui  um  entendimento
claro  do  português  escrito,
pois a sua língua materna é
Libras.  É  como  alguém  que
aprende  outra  língua,  mas
não  tem  a  oportunidade  de
praticá-la ouvindo.

 É incorreto dizer que o surdo
é  analfabeto,  pois  ele  é
alfabetizado em Libras.

 É incorreto dizer que o surdo
é  mudo.  Ele  não  é  mudo,
apenas não aprendeu a falar
o português.

Parabéns aos Surdos! 
Feliz Setembro Azul!

Atenciosamente,

Professora Izabela Alves
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