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UMA DAS 

PRINCIPAIS 

CONQUISTAS DOS 

SURDOS FOI O 

RECONHECIMENT

O NACIONAL DA 

LIBRAS, ATRAVÉS 

DA LEI N° 10.436 

DE 24 DE ABRIL 

DE 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O SETEMBRO TAMBÉM É 

AZUL 
 

O mês de celebração do Dia dos 
Surdos é conhecido como “Setembro Azul”, 
sendo esta cor um sinal de representação 
para a comunidade surda. Entende-se que 
a cor azul foi escolhida pois, durante a II 
Guerra Mundial, como os judeus que eram 
marcados com uma estrela de Davi em suas 
roupas, todas as pessoas que possuíssem 
algum tipo de deficiência deveriam levar no 
braço uma faixa azul, para serem 
facilmente identificados pelos nazistas – e 
isso também era mandatário aos surdos.  

Embora essa pareça ser uma 
analogia triste, deve-se compreender essa 
marca como o símbolo de sobrevivência, 
luta e reconhecimento dos direitos dos 
indivíduos surdos. Além disso, o azul 
turquesa também foi escolhido por ser uma 
cor viva e vibrante, que representa a 
cultura diversa dessa comunidade. 

VOCÊ SABIA QUE O DIA 26 

DE SETEMBRO É 

CONSIDERADO O DIA 

NACIONAL DO SURDO? 
 

O mês de setembro foi escolhido pelos 
surdos para comemorar e relembrar a luta por 
direitos, porque em 1857, nessa mesma data 
se fundava na cidade do Rio de Janeiro a 
primeira escola de surdos de Brasil: o INES – 
Instituto Nacional de Educação de Surdos. 
Assim, durante todo o mês de setembro a 
comunidade surda se encontra em eventos e 
congressos, cuja pauta principal é a educação 
de surdos e a criação de Escolas Bilíngues para 
o ensino da LIBRAS. 

Entretanto, a data de 26 de setembro 
só foi oficializada como dia de reflexão sobre 
os direitos e inclusão das pessoas com 
deficiência auditiva na sociedade, através do 
decreto de lei n° 11.796, de 29 de outubro de 
2008. Ademais, a luta das pessoas com surdez 
também é lembrada todos os anos em 30 de 
setembro, quando se celebra o Dia 
Internacional do Surdo.  
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CONHEÇA MAIS SOBRE O INES 
O INES (Instituto Nacional de Educação de 

Surdos), tido como referência nacional na educação 
de surdos, é mantido pelo Ministério da Educação, 
tendo como missão institucional a produção, o 
desenvolvimento e a divulgação de conhecimentos 
científicos e tecnológicos na área da surdez em todo 
o território nacional. 

Também é papel do INES subsidiar a Política 
Nacional de Educação, na perspectiva de promover 
e assegurar o desenvolvimento global da pessoa 
surda, sua plena socialização e o respeito às suas 
diferenças. Dessa forma, é possível acessar no portal 
do Instituto Nacional de Educação de Surdos a TV 
INES, o Núcleo de Educação Online, responsável por 
oferecer o curso online de pedagogia bilíngue e 
outras ações integradas às tecnologias digitais. 

Por fim, faz-se necessário também conhecer 
a Diepro, que é a Divisão de Qualificação e 
Encaminhamento Profissional do INES, cujo objetivo 
é o de oferecer estágio na área da surdez para 
estudantes de graduação da rede pública e privada, 
além de cursos e programas de capacitação. 

CULTURA SURDA 
A Cultura Surda é a forma especial de o 

Surdo ver, perceber e estabelecer relações e 
valores. A mesma deve ser usada na educação 
das pessoas surdas, integrada na sua educação 
em conjunto com os valores culturais da 
sociedade ouvinte. Para os surdos, ter uma 
cultura é viver em igualdade, é ter um estilo de 
vida diferente em alguns aspectos, envolvendo 
valores, atitudes e práticas diferentes.  

Dito dessa forma, é por meio da cultura 
surda que o indivíduo entende melhor o seu 
mundo e dessa forma, se for preciso modificá-lo 
e ajustar-se, tornando-o acessível. Logo, a 
cultura favorece a definição da identidade surda, 
devendo ser respeitada e reconhecida. 

Deixe-nos sua opinião ou 

sugestão para as 

próximas publicações: 

napne.pep@ifsp.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeito, reconhecimento, 

empoderamento e equidade da 

língua revelam que a LIBRAS é o 

fortalecimento da comunidade 

Surda, que inclui membros da família 

dos surdos, intérpretes da Língua de 

Sinais e pessoas que trabalham ou 

socializam com pessoas surdas ou 

que se identificam com a cultura 

surda. 
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