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O QUE É? 

  A deficiência auditiva ou surdez consiste na perda parcial 
ou total da capacidade de ouvir,  isto é considerado em todo 
indivíduo cuja audição não é funcional no dia-a-dia. Já parcialmente 
surdo é aquele cuja capacidade de ouvir, ainda que deficiente, é 
funcional com ou sem prótese auditiva. 

  

Surdez e deficiência: não são sinônimos 

 Surdez: assim é considerada quando congênita, onde se nasce 
surdo não tendo a capacidade de ouvir som algum, e várias 
dificuldades na aquisição da linguagem e desenvolvimento da 
comunicação. 

 Deficiência: algo que foi adquirido devido a uma lesão ou doença, a 
pessoa já se comunicava oralmente mas devido a perda da audição 
precisa  aprender a se comunicar de outra forma,   

 Dependendo do grau da deficiência pode-se minimizar ou corrigir 
o problema através de  intervenção cirúrgica ou aparelhos 
auditivos. 



CAUSAS 

 Causas Pré-natais: 

 Hereditárias; doenças adquiridas pela mãe durante a gravidez 
(ex: Rubéola, Sífilis, Toxoplasmose, Citomegalovirus, Herpes, 
Intoxicações intra-uterinas); agentes físicos (ex: raioX); 
alterações endócrinas (ex: diabetes, tiróide) e carências 
alimetares. 

 Causas Peri-natais: 

 Traumatismos obstétricos e Anóxia. 

 Causas Pós-natais: 

 Doenças infecciosas; doenças bacterianas (ex: meningites, 
otites, inflamações agudas ou crônicas das fossas nasais e da 
naso-faringe); doenças virais; intoxicações e trauma acústico. 



SURDO X DEFICIENTE AUDITIVO 

 Surdo: é o termo usado pelos  SURDOS e por 
profissionais que acreditam que a surdez não é uma 
deficiência, mas sim uma diferença a ser respeitada. 
Uma diferença cultural e lingüística minoritária 
reconhecida. 

 Deficiente auditivo: É um termo usado pelos 
profissionais que concebem a surdez como uma 
deficiência a ser curada através de aparelhos e 
cirurgias. Fazer do surdo um ouvinte-falante. 

Símbolo mundial do deficiente auditivo 



SURDO X DEFICIENTE AUDITIVO 

 Usuário de LIBRAS 

 Mobilização na defesa da LIBRAS, da 
cultura e da comunidade surda 

 Legenda na TV 

 Telefone para surdos 

 Sinalização luminosa 

 Painéis eletrônicos 

 Conforto linguístico visual 

 Participa das associações de surdos 

 Não aceita ser chamado de deficiente 
auditivo 

 Presença de intérprete de LIBRAS 

 Não usuário de libras 

 Mobilização em busca de aparelhos 
auditivos 

 Televisão com fone sem fio 

 São mais próximos aos ouvintes 

 Conforto linguístico oral-auditivo 

 Não participa nas associações de 
surdos 

 Não aceita ser chamado de surdo 

 Presença de intérprete oro-facial 



LIBRAS 

  A língua brasileira de sinais 
(LIBRAS) é a língua de sinais (língua 
gestual) usada pela maioria dos surdos 
dos centros urbanos brasileiros e 
reconhecida pela Lei. É derivada tanto de 
uma língua de sinais autóctone quanto da 
língua gestual francesa; por isso, é 
semelhante a outras línguas de sinais da 
Europa e da América. A LIBRAS não é a 
simples gestualização da língua 
portuguesa, e sim uma língua à parte, 
como comprova o fato de que em Portugal 
usa-se uma língua de sinais diferente, a 
língua gestual portuguesa (LGP). 



ALFABETIZAÇÃO & INSERÇÃO 
  Quando se questiona sobre alfabetização de deficientes 

auditivos, logo pensa-se na dificuldade do estabelecimento de 
relação  entre grafia X fonema.  A criança ouvinte chega a 
escola com estrutura linguística quase pronta, o que não 
acontece com a D.A. As crianças surdas devem ter acesso a 
equipamentos especialmente produzidos para as mesmas e 
que proporcionam facilidade na aprendizagem e no seu 
desenvolvimento através da visualização.Tais como: 

 TV 
 DVD 
 Retro-projetor/Datashow 
 Computador 
 Câmera digital 
 Webcam 
 Internet 
 Livro com DVD em LIBRAS 
 Livro em LIBRAS 
 DVD com documentário ou filme em LIBRAS ou legenda 
 Figuras ou Fotos em LIBRAS 
 Jogos em LIBRAS 



DIFICULDADES ENFRENTADAS 

 Comunicação; 

 Relacionamentos; 

 Aprendizagem; 

 Formação acadêmica; 

 Mercado de trabalho; 

 Ir ao médico, comércio; 

 Situações de perigo; 

 Tecnologias assistivas. 

                                                   Vanessa Vidal, Miss Ceará 2008 



RELACIONAMENTOS AFETIVOS 

 A comunicação é essencial para formação do 
potencial cognitivo, sócio-afetivo, lingüístico e político-cultural e 
sem a comunicação as pessoas surdas tem  perdas consideráveis 
no desenvolvimento da aprendizagem. 

 Dessa forma a LIBRAS configura-se como 
importante elo nessa construção da afetividade, possibilitando a 
conversa, as interações e as mais diversas formas de 
relacionamentos. 



PROJETO ACESSÍVEL 

  Projetos de interiores para deficientes auditivos devem 
contar com cuidados especiais e já possuem tecnologias 
inclusivas disponíveis, tais como: 

 Campainhas com adaptações luminosas e vibratórias; 

 Telefones que permitem o envio de texto e contam com 
adaptações luminosas e vibratórias;  

 Camas e sofás com dispositivos vibratórios; 

 Luzes de emergência em locais facilmente visíveis; 

 Alertas de incêndios acoplados a sinais luminosos; 

 Eletrodomésticos com funções como legendas e frequências FM 
para aparelhos auditivos;   

 Televisão com legenda e janela de intérprete de LIBRAS. 



PROJETO ACESSÍVEL 



 Falar de maneira clara, pronunciando bem as palavras, sem 
exageros, usando a velocidade normal, a menos que ela peça 
para falar devagar. 

 Usar um tom normal de voz, a menos que peçam para falar 
mais alto. 

 Falar diretamente com a pessoa. Quando o surdo estiver 
acompanhado de um intérprete, dirigir-se a ele, não ao 
intérprete. 

 Deixar a boca sempre visível para facilitar a leitura labial. 
 Tente ficar sempre em um lugar iluminado para facilitar a visão 

do rosto. 
 Se souber alguma língua de sinais, tente usá-la. Se o deficiente 

tiver dificuldade de entender, vai avisar. 
 Seja expressivo. 
 Mantenha o contato visual.  
 Se for necessário, comunicar-se através de bilhetes. O 

importante é se comunicar. 
 Alguns preferem a comunicação escrita, alguns usam 

linguagem em código e outros preferem códigos próprios. Estes 
métodos podem ser lentos, requerem paciência e concentração. 
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"Recuso-me a ser considerada 

excepcional, deficiente. Não sou. 

Sou surda. Para mim, a língua de 

sinais corresponde à minha voz, 

meus olhos são meus ouvidos. 

Sinceramente nada me falta. É a 

sociedade que me torna 

excepcional..."  

Vôo da gaivota, Emmanuelle Laborrit 


