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 Os surdos não são mudos? O termo surdo-mudo, apesar de muito veiculado pelos meios de 

comunicação é errado. A mudez trata-se da falta de capacidade de produzir sons e esse não é o caso 

da pessoa surda. Muitos surdos não falam, pelo fato de não monitorarem com o ouvido o som da 

própria voz. 

 Existem graus e tipos de perda auditiva? Isso faz com que alguns Surdos percebam alguns sons. No 

entanto, vale salientar que o som da voz é o mais difícil de escutar por misturar várias freqüências 

sonoras. Desse modo, uma perda auditiva leve já pode prejudicar significativamente a percepção da 

fala, a elaboração de conceitos (muitos surdos falam, porém não compreendem o significado das 

palavras) e o domínio da leitura escrita tendo como premissa a oralidade. 

 O aparelho de amplificação sonora não funciona como óculos? Ele amplifica os sons que a pessoa 

ouve mal, porém não restitui os sons que esta não pode escutar. Muitos surdos não se adaptam ao 

aparelho por ouvirem ruídos muito altos sem conseguir identificá-los. Alguns sentem náuseas, 

tonturas e dor de cabeça ao colocá-los. 

 Na possibilidade de perdemos a audição, conservamos memória auditiva? Ou seja, sabemos como 

são os sons mesmo sem ouvi-los. Pensamos com o som. As crianças surdas não pensam com o som. 

Pensam com imagens visuais e precisam de uma língua visual para pensar chegando aos conceitos 

mais abstratos e com alto grau de complexidade como é possível para pessoas ouvintes. 

 A LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) não pode ser considerada universal? Cada país utiliza uma 

Língua de Sinais diferente. 

 É errado dizer Linguagem de Sinais? A LIBRAS é uma língua completa, um idioma que contém regras 

gramaticais além de todos os elementos como: léxico, sintaxe, semântica, morfologia, etc. inerentes 

a qualquer língua. 

 As Línguas de Sinais não foram línguas criadas por ouvintes? As línguas de sinais surgiram como 

línguas naturais nas comunidades surdas. Dessa forma, a LIBRAS não segue a estrutura gramatical ou 

sintáxica da Língua Portuguesa. Trata-se de um idioma completamente independente de modalidade 

visuo-espacial, ou seja, não utiliza o auditivo para a organização dos pensamentos. É expresso pelo 

visual explorando o uso do espaço. 
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 Existem poesias em Língua de Sinais que dificilmente podem ser traduzidas na íntegra para as línguas 

orais-auditivas por serem visuais? A beleza está nos movimentos rítmicos visuais e nas expressões 

faciais, traduzi-las com o som lhes roubaria toda a emoção. 

 A leitura labial não é fácil para os surdos conforme veiculado nos meios de comunicação? O Surdo 

não pensa com o som. Portanto, a leitura labial trata-se de uma adivinhação na qual o surdo não 

tem pistas palpáveis. Se você é ouvinte, faça o teste. Sua língua materna é oral-auditiva e você pensa 

com o som. Escolha um programa de televisão onde o interlocutor fique de frente. Abaixe todo o 

volume e tente compreender o que está sendo dito. Difícil? Para os Surdos estas dificuldades são 

muito maiores já que a memória auditiva não está presente. 

 Os surdos dirigem? A pessoa surda pode tirar carta de motorista nas categorias A e B., portanto, 

pense bem antes buzinar histericamente para o carro à frente. Ele pode estar sendo conduzido por 

uma pessoa surda que não está ouvindo você. Dar farol é muito mais prudente. 

 A comunidade Surda luta por uma educação bilíngüe? Esta seria ministrada inicialmente numa escola 

para surdos, requerendo que a Língua de sinais fosse ensinada como primeira língua e a Língua 

portuguesa aprendida como segunda língua.Diferente do que muitos pensam, os surdos não querem 

segregação, mas reais possibilidades de constituírem-se como iguais e incluírem-se na sociedade 

majoritária, não como deficientes, mas como minoria lingüística e cultural.  

 O aprendizado da Língua de Sinais demanda estudo e tempo como em qualquer outra língua 

estrangeira? A proficiência será melhorada à medida que a língua seja utilizada em práticas 

discursivas. 

 A Língua de Sinais é capaz de expressar idéias sutis, abstratas e complexas? Seus usuários podem 

discutir filosofia, literatura e política, além de esportes, empregos, moda, etc. Além disso, pode 

expressar poesia e humor.   

 Especulações de estudiosos sobre o tema (surdez) levam a registros de que a Princesa Isabel pudesse 

ter dito uma criança surda? Este seria um dos grandes interesses de Dom Pedro II a fundar no Brasil 

em 1857 o Instituto Nacional de Educação de Surdo (INES). 

 O Surdo concebe a música e o ritmo? Isso mesmo, ele sente através da vibração, da observação dos 

movimentos e por meio do contato corporal com outra pessoa. Como ouvintes, os surdos 

conseguem distinguir ritmos e gêneros musicais, pode ser que não seja com o mesmo significado, 

pois é integrante de uma cultura diferente, atribuindo conseqüentemente apreciações diferentes. 

 Você acredita que os surdos contam piadas? Pode acreditar e ter certeza que contam muito bem. 

Gostam muito de piadas humorísticas, sarcásticas e imitativas, conseguem fazer todos ao seu redor 

rirem, gesticulam muito bem, trabalham com a expressão corporal e facial. 

 O alfabeto manual não é a língua de sinais? Isso mesmo. O alfabeto manual é utilizado para soletrar 

as palavras, pois todas as palavras possuem seu sinal próprio. Acreditar que a Língua de sinais 

resume-se no alfabeto é limitá-la, o que não é verdade. Assim como a Língua Portuguesa que possui 

suas palavras, a Língua de Sinais possui sinais para representar as palavras. 
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