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Introdução: Este trabalho irá mostrar a história de vida dos surdos, sua trajetória
porque desde tempos passados lutam por espaço e respeito por sua identidade, cultura
e língua, uma vez que no início de sua história eram educados a serem o que não são.
A história de surdos é dividida em três grandes fases: revelação cultural, isolamento
cultural e despertar cultural. O tema foi escolhido por motivo de mostrar que hoje o
sujeito surdo é reconhecido como um sujeito de direito e identidade própria, também
como capaz de se desenvolver e ocupar diferentes espaços na sociedade. Objetivo:
•Buscar conhecimentos dos fundamentos históricos da educação de surdos.
•Demonstrar a importância de o sujeito surdo adquirir sua língua natural para assim ser
incluído na sociedade ouvinte.
•Entender o surdo como sujeito consciente de sua identidade e de seu papel na
sociedade.
 Metodologia: Para realização da presente pesquisa, optou-se por uma pesquisa
bibliográfica e exploratória, em que além de pesquisar em livros e artigos científicos,
ela também se baseia na experiência vivenciada. Para o desenvolvimento do trabalho,
foram estudados os seguintes autores: Ronice Muller Quadros, Ana Cristina
Guarinello, Karin Strobel, Edmarcius Carvalho Novaes, Marcos J. S. Mazzotta, dentre
outros.  Resultados: Os sujeitos surdos, quando há identidade com a comunidade
surda, estão mais motivados a valorizar a sua condição cultural e, assim, passariam a
respirar com mais orgulho e autoconfiantes na sua construção de identidade e
ingressariam em uma relação intercultural (com os ouvintes), iniciando uma
caminhada sendo respeitado como sujeito “diferente” e não como “deficiente”. 
(NOVAES, 2010, p. 53)

A língua de sinais, para o surdo, tem um valor importantíssimo: é ela que possibilita
seu relacionamento com o mundo surdo e com o ouvinte; é a língua pela qual expõe
naturalmente suas emoções. (NOVAES, 2010, p. 84)

O reconhecimento da pessoa surda enquanto cidadã integrante da comunidade surda
com o direito de ter assegurada a aquisição da língua de sinais como primeira língua; o
uso da língua de sinais na escola para garantir o desenvolvimento cognitivo e o ensino
de conhecimento geral; o ensino da língua oral-auditiva com estratégias de ensino de
segunda língua e a inclusão de pessoas surdas nos quadros funcionais das escolas.
(GUARINELLO, 2007, p.49)

 Conclusão: Retratou-se que, para estudar a história da educação dos surdos, é preciso
conhecimento da identidade do sujeito surdo. Os profissionais não estão preparados
para organizar a alfabetização, por não conhecer a cultura surda, por não saber da
trajetória e avanços. É preciso saber e conhecer os alunos atendidos.
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