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RESUMO  

 

O trabalho realizado organizar-se-á em forma de mini curso, apresentando como tema 

principal a importância da linguagem, pois entende-se que é por meio dela que os sujeitos 

estabelecem relações com os indivíduos. É através dela que a cultura de um povo se mantém 

viva, e acontecem demonstrações de seus desejos, inquietações e vivências cotidianas. 

Entende-se ainda, que não é apenas por meio da fala ou oralização que a linguagem ocorre, 

pois existem diferentes formas de linguagens, tais como visuais, sonoras, corporais, 

audiovisuais e todo o sistema de signos.  A linguagem visual é a que mais representa a Língua 

de Sinais, sendo esta, o conjunto de sinais utilizados pelas pessoas surdas para comunicarem-

se; apresenta estrutura própria. Este trabalho tem por objetivo fazer com que os participantes 

conheçam a luta enfrentada pelos surdos em prol do reconhecimento de sua identidade como 

sujeito surdo, de sua cultura e de sua Língua (Libras). Este mini curso será realizada nas 

dependências da Faculdade Sul Brasil- Fasul. Serão utilizados recursos como slides e 

fragmentos de vídeos para a compreensão da trajetória histórica que o sujeito surdo percorreu, 

para conquistar o seu espaço na sociedade. Serão evidenciadas ainda, as primeiras tentativas 

de escolarização e normatização do sujeito surdo até a atualidade, à legislação vigente que 

norteia a Língua de Sinais, identidade e cultura surda, além da prática da Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS), através da apresentação do alfabeto manual, da datilologia, numerais e os 

cumprimentos básicos para a comunicação. Dessa forma, o processo de aquisição da 

linguagem está interligado a formação da identidade do sujeito surdo. Portanto, a LIBRAS é a 

língua que favorecerá este processo. É a língua natural dele e que irá lhe permitir 

competências linguísticas com valor igual à língua portuguesa para as crianças ouvintes, já 

que no início do desenvolvimento das etapas linguísticas, crianças surdas e ouvintes se 

desenvolvem do mesmo modo. 
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