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RESUMO 

A LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) foi criada para promover a inclusão social de 
deficientes auditivos, ela é uma forma de linguagem natural e possui estrutura 
gramatical própria. O que a diferencia das demais línguas usadas hoje, é que, em 
vez do som, usam-se os gestos como meio de comunicação, onde os sinais são 
determinados por movimentos específicos realizados com as mãos e combinados 
com expressões faciais e corporais. Este estudo apresenta a importância desta 
língua, no sentido de servir de base, para que os sujeitos surdos tenham 
possibilidades de compreender e adquirir a Língua Portuguesa escrita como sua 
segunda língua, permitindo-lhes conviver socialmente, contribuindo para seu 
crescimento pessoal e para a construção do conhecimento de mundo. Os dados 
apresentados neste estudo foram coletados através de pesquisa bibliográfica, 
reunindo informações de diversos autores os quais deram suporte teórico para a 
elaboração do mesmo. Durante esta exploração bibliográfica constatamos que a 
Legislação Brasileira determina que os sistemas educacionais devem garantir a 
inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de 
Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de 
Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Os 
autores pesquisados revelam que ainda existem poucos profissionais qualificados, 
porém são muitas as oportunidades para aqueles que sabem utilizar esse meio de 
comunicação. A utilização da língua de sinais como comunicação vem sendo 
reconhecida como caminho necessário para uma efetiva mudança nas condições 
oferecidas pela escola no atendimento escolar, por ser uma língua viva, produto de 
interação das pessoas que se comunicam. Por intermédio da utilização da LIBRAS 
haveria a facilitação da comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e os 
sujeitos não surdo. A comunicação é um processo de interação no qual se partilha 
ideias, conselhos, ensinos, emoções e sentimentos, podendo influenciar ou não 
outras pessoas. No entanto, a comunicação nem sempre ocorre de forma clara, uma 
vez que há várias pessoas com deficiência na audição e consequentemente na 
comunicação. Espera-se que este trabalho produza informações que demonstrem a 
riqueza linguística desta forma de comunicação e as possibilidades que a Língua de 
Sinais oferece na educação de pessoas com deficiência auditiva. 
 
Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais. Comunicação. Linguagem. 

 



RESUMEN 

La LIBRAS (Lengua Brasileña de Señales) fue creada para promover la inclusión 
social de deficientes auditivos, es una forma de lenguaje natural y posee estructura 
gramatical propia. Lo que la diferencia de las demás lenguas usadas hoy, es que, en 
vez del sonido, se usan los gestos como medio de comunicación, donde las señales 
son determinadas por movimientos específicos realizados con las manos y 
combinados con expresiones faciales y corporales. Este estudio presenta la 
importancia de esta lengua, en el sentido de servir de base, para que los sujetos 
sordos tengan posibilidades de comprender y adquirir la lengua portuguesa escrita 
como su segunda lengua, permitiéndoles convivir socialmente, contribuyendo para 
su crecimiento personal y para la construcción del conocimiento del mundo. Los 
datos presentados en este estudio fueron recolectados a través de investigación 
bibliográfica, reuniendo informaciones de diversos autores que dieron soporte teórico 
para la elaboración del mismo. Durante esta exploración bibliográfica constatamos 
que la Legislación Brasileña determina que los sistemas educativos deben garantizar 
la inclusión en los cursos de formación de Educación Especial, de Fonoaudiología y 
de Magisterio, en sus niveles medio y superior, de la enseñanza de la Lengua 
Brasileña de Señales - Libras, como parte integrante de los Parámetros Curriculares 
Nacionales. Los autores encuestados revelan que todavía existen pocos 
profesionales calificados, pero son muchas las oportunidades para aquellos que 
saben utilizar ese medio de comunicación. La utilización de la lengua de signos 
como comunicación viene siendo reconocida como camino necesario para un 
cambio efectivo en las condiciones ofrecidas por la escuela en la atención escolar, 
por ser una lengua viva, producto de interacción de las personas que se comunican. 
Por medio de la utilización de la LIBRAS habría facilitado la comunicación entre 
personas con discapacidad auditiva y los sujetos no sordos. La comunicación es un 
proceso de interacción en el que se comparte ideas, consejos, enseñanzas, 
emociones y sentimientos, pudiendo influenciar o no a otras personas. Sin embargo, 
la comunicación no siempre ocurre de forma clara, ya que hay varias personas con 
discapacidad en la audición y consecuentemente en la comunicación. Se espera que 
este trabajo produzca informaciones que demuestren la riqueza lingüística de esta 
forma de comunicación y las posibilidades que la Lengua de Señales ofrece en la 
educación de personas con discapacidad auditiva. 

Palabras clave: Lengua Brasileña de Señales. Comunicación. Lenguaje.     
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1. INTRODUÇÃO 

A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS é uma ferramenta de Comunicação 

semelhante à Língua Portuguesa, pois tem também sua organização. A Língua 

Portuguesa se estrutura apoiada no verbal e no não verbal, para estabelecer o 

processo de comunicação; já a Língua brasileira de Sinais está estruturada no que é 

essencialmente visual. 

O presente estudo tem como finalidade fazer uma reflexão sobre a Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS, fazendo uma abordagem acerca de sua origem, 

estrutura e destacando a importância do estudo da mesma e do seu ensino nas 

escolas, levar a compreender que a língua é constituída por varias formas, e que 

estas devem ser respeitadas de acordo com as situações de produção, além de 

proporcionar a oportunidade de despertar o interesse de conhecer sobre os meios 

de comunicação diferentes, como o de Libras. 

O embasamento teórico foi buscado em diversos estudiosos das línguas de 

sinais com o objetivo de comprovar a importância da LIBRAS para o 

desenvolvimento do deficiente auditivo.  

Considerando que a comunicação é uma necessidade humana, este estudo 

se justifica pois, pode-se dizer que a linguagem é natural do ser humano e, através 

da linguagem, o ser humano estrutura seu pensamento, repassa e revela o que 

sente, registra o que conhece, se comunica com os outros, produz significação e 

sentido. Diante disso, ter conhecimento em LIBRAS é fundamental para garantir a 

participação social da pessoa com deficiência auditiva. 

Sabemos que a Educação é um direito social e que só tem sentido, se ela 

promover o ser humano, portanto, o ensino de LIBRAS é uma maneira democrática 

e legítima de oportunizar a integração social das pessoas com deficiência auditiva. O 

sistema educacional brasileiro preciso refletir melhor sobre o assunto, adquirir novas 

práticas e novas maneiras de lidar com o assunto antes de criar impasses quanto à 

identidade e o processo de aprendizagem das crianças com deficiência auditiva no 

Brasil. Incluir a pessoa com deficiência auditiva não significa apenas colocá-lo numa 

sala de ensino comum, mas respeitar suas diferenças, atendendo todas as suas 

especificidades e diversidades. 

Pode-se dizer que a utilização da LIBRAS deve receber cada vez mais 

estímulo e principalmente ser motivada pela maioria dos educadores, não apenas 
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nas instituições escolares, como também na sociedade como um todo, promovendo 

assim, a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência auditiva, 

assegurando os direitos como cidadão, descrito na Constituição e o respeito para 

com todas às diferenças. 
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CAPÍTULO I  

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE SURDEZ E LÍNGUA DE SINAIS 

2.1 Deficiência Auditiva 

Com a finalidade de se fazer um estudo mais abrangente dos termos e 

definições, baseado em teóricos reconhecidos, especialmente Vygotsky que deu a 

sua contribuição na área de educação para a inclusão de alunos com deficiência 

auditiva, sendo ele (da sua época) um dos que mais se investigaram nesta área, 

verificando o ponto de vista educacional e da saúde em relação aos alunos surdos.  

A definição da surdez é a falta, caracterizada pela perda absoluta ou quase 

completa, do sentido da audição. De acordo com o documento Educação Especial: 

Deficiência Auditiva, elaborado pela Secretaria de Educação Especial (BRASIL, 

1997, p. 31):    

Denomina-se como deficiência auditiva a diminuição da capacidade de 
percepção normal dos sons, sendo considerado surdo o indivíduo cuja 
audição não é funcional na vida comum, e parcialmente surdo, aquele cuja 
audição, ainda que deficiente, é funcional com ou sem prótese auditiva. 
 

Ela também é caracterizada por dois grupos: o congênito que o indivíduo já 

nasce surdo, denominado como surdez pré-lingual, a qual ocorre antes da aquisição 

da linguagem; e as adquiridas, em que a perda da audição acontece no transcorrer 

da vida e tanto pode ser pré ou pós-lingual, ou seja, acontecer antes ou após a 

aprendizagem da linguagem. Tanto uma quanto a outra traz transtornos irreversíveis 

para o indivíduo, uma vez que a deficiência auditiva leva o ser humano a uma 

condição de dependência pela falta do que é mais essencial o “ouvir o outro”, a 

comunicar-se de maneira natural. Vygotsky, foi um dos teóricos que mais 

trabalharam e pesquisaram todas as áreas de deficiências inclusive a surdez, sendo  

ele o primeiro psicólogo que trouxe a psicologia para integrá-la à pedagogia, num 

trabalho concomitante a formação e aquisição da linguagem. Ele considera que a 

surdez é a deficiência que mais causa lesões ao ser humano, ultrapassando a 

cegueira. Conforme Vygotsky, (apud GOLDFELD 2002, p. 80),   

A surdez causa maiores danos ao homem do que ao animal, por atingir 
exatamente a função que os diferencia, a linguagem e sua infinita 
possibilidade de utilização. Lembrando que é a linguagem que permite o 
salto do sensorial, que rege a vida dos animais, para o racional, que rege a 
vida humana, pelas leis sócio-históricas.   
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Do ponto de vista da saúde, a surdez, na visão de Goldfeld (2002), traz 

danos irreversíveis ao ser humano que traduz tal problema como uma doença que 

requer tratamento, porém, do ponto de vista da educação, a falta de comunicação 

que rege a vida do deficiente auditivo é apenas um impedimento normal que pode 

ser superado com a inclusão deste aluno, por exemplo, na Língua de Sinais. 

Portanto, a surdez em si não deve ser considerada uma deficiência de 

incapacitação, pois ainda que a discriminação e as diferenças que os envolvem, o 

surdo está conquistando seu espaço na sociedade.     

De acordo com Piaget (apud LUCHESI 2003, p. 17), “a atividade cognitiva 

do surdo é igual à do ouvinte, atribuindo as diferenças encontradas às diferentes 

experiências vivenciadas, principalmente no que se refere às experiências 

comunicativas”. Nessa concepção, a surdez e a falta da fala não atrapalham o 

crescimento e desenvolvimento intelectual da criança. É preciso que ela seja 

estimulada a desenvolver suas habilidades cognitivas de comunicação.    

Vygotsky (apud GOLDFELD 2002, p. 82), "conclui então que a criança surda 

deve adquirir a linguagem da mesma forma que as crianças ouvintes, seguindo as 

mesmas etapas”. Conforme esses dois mestres teóricos que tanto contribuíram para 

a educação, Piaget e Vygotsky, a aquisição da linguagem do surdo deve ser 

atendida com a maior naturalidade possível, isto é, ele próprio vai aprender a se 

expressar com a convivência e o relacionamento com outras pessoas e com as 

experiências cotidianas.   

Goldfeld (2002), observa que são várias as terminologias utilizadas no 

estudo da surdez, como o do sinal que é usado para apontar os elementos lexicais 

da língua de sinais. Para Bakhtin (apud GOLDFELD 2002, p. 23), “o sinal alcançaria 

apenas a significação (significado) do enunciado, seu aspecto básico, já o signo 

alcança o tema da enunciação (sentido)”. Os signos são os sinais de comunicação 

que, através dos símbolos, proporciona a adaptação da linguagem como 

significância, e do desenvolvimento cognitivo dos surdos. Um raciocínio bem 

delineado de distinção entre os dois, sendo que o sinal se torna o complemento do 

signo linguístico que, para o surdo, tem o mesmo sentido das palavras da língua 

portuguesa. Isto é, um dando importância ao outro.  

Algumas pessoas nascem com problemas na audição, e não conseguem 

ouvir o que é falado pelos outros. Devido a deficiência auditiva a fala fica afetada e 

não são poucos os casos em que ela não é desenvolvida. As pessoas que 
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manifestam essa deficiência comumente se comunicam através de gestos, numa 

linguagem própria, realizada através de sinais. Essa linguagem recebe o nome de 

Língua Brasileira de Sinais, mais conhecida como LIBRAS, sobre a qual falaremos 

no próximo tópico deste estudo. 

 

2.2 Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 

A Língua Brasileira de sinais vem provocando debates e embates ao longo 

dos anos, quanto ao seu uso tanto na sociedade como na escola, apesar de que 

muitos ainda desconheçam que ela represente uma verdadeira linguagem de 

comunicação.  

Do mesmo modo que as inúmeras línguas de sinais e orais, a LIBRAS 

apresenta todas as formas linguísticas: fonológico, morfológico, sintático, semântico 

e pragmático e possui estrutura gramatical própria sendo adequada para transmitir 

informações e para instruir. Sobre isto, Brito (1995, p 23) aponta o seguinte: 

A LIBRAS é dotada de uma gramática constituída a partir de elementos 
Constitutivos das palavras ou itens lexicais e de um léxico que se 
estruturam a partir de mecanismos fonológicos, morfológicos, sintáticos e 
semânticos que apresentam também especificidades, mas seguem também 
princípios básicos gerais. É dotada também de componentes pragmáticos 
convencionais codificados no léxico e nas estruturas da LIBRAS e de 
princípios pragmáticos que permitem a geração de implícitos sentidos 
metafóricos, ironias e outros significados não literais. 

 

A Língua de Sinais utilizada no Brasil teve sua oficialização pela Lei 

10.436/02, que enunciar em seu Art. 1º:  

É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela 
associados. 
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a 
forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de 
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um 
sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002) 
 

E em seu Art. 4º conclui que: 

 
O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, 
municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de 
formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em 
seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - 
Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - 
PCNs, conforme legislação vigente. (BRASIL, 2002) 
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A LIBRAS é um componente fundamental para comunicação e 

fortalecimento da identidade das pessoas com deficiência auditiva no Brasil e, dessa 

forma, a escola não pode ignorá-la no processo de ensino - aprendizagem.  

A respeito das funções da Língua Brasileira de Sinais, Felipe (1997, p. 81) 

esclarece que: 

Pesquisas sobre as línguas de sinais vêm mostrando que essas línguas são 
tão compatíveis quanto em complexidade e Expressividade a quaisquer 
línguas orais. Elas expressam Ideias sutis, complexas e abstratas. Os seus 
usuários podem Discutir filosofia, literatura ou política, além de esportes, 
trabalho, moda e utilizá-las com função estética para fazer poesias, teatro e 
humor. 

 

De acordo com Quadros (1997, p. 64), assim como as línguas faladas, as 

línguas de sinais não são universais: cada país expressa a sua própria língua. No 

caso do Brasil, tem-se a LIBRAS. 

As línguas de sinais apresentam-se numa modalidade diferente das línguas 
orais-auditivas; são línguas espaço-visuais, ou seja, a realização dessas 
línguas não é estabelecida através do canal oral-auditivo, mas através das 
visão e da utilização do espaço" (QUADROS, 1997, p. 64). 

 

Esta forma de linguagem é valiosa, completa, relaciona-se com as línguas 

orais, mas é independente e apresenta formação gramatical própria e heterogênea, 

com regras fonológicas, morfológicas, semânticas, sintáticas e pragmáticas. É 

coerente e serve para atingir todos os objetivos de forma instantânea e eficaz na 

exposição de necessidades, sentimentos, desejos, servindo completamente para 

sustentar os processos mentais. Marchesi (1987, p. 219) reconhece que “A língua de 

sinais é uma linguagem autêntica, com uma estrutura gramatical própria e com 

possibilidades de expressão em qualquer nível de abstração”.      

Por ser tão perfeita e completa quanto à língua oral é adequada, pode e 

deve ser empregada na metodologia de ensino e aprendizagem, desempenhando o 

desenvolvimento, a comunicação e a educação dos alunos com deficiência auditiva. 

A linguagem é parte integrante do desenvolvimento do ser humano e sua falta pode 

ocasionar graves consequências para o indivíduo no que se refere ao seu 

desenvolvimento emocional, social e intelectual.  
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CAPÍTULO II 

3 A EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

3.1 Um olhar sobre a Educação de Pessoas surdas no Brasil 

No Brasil, até o ano de 1854, nada se falava com relação ao atendimento à 

pessoa deficiente. É somente a partir desta data que aparecem os primeiros indícios 

desse tipo de atendimento e os precursores foram os médicos que confrontaram os 

conceitos que prevaleciam na época, passando estes a acreditar nas possibilidades 

educacionais de indivíduos classificados como ineducáveis. Porém, as informações 

acerca de como eram feitos esses atendimentos eram insuficientes para caracterizá-

los como educacionais. Encontram-se somente indícios de atendimentos médicos à 

crianças deficientes mentais em instituições residenciais e hospitalares, portanto, 

fora do sistema da educação geral (MAZZOTTA, 2005). 

No ano de 1857, por meio da Lei nº839, deu-se início à educação de 

pessoas com deficiência auditiva no Brasil. Esta lei representou uma grande 

conquista para o povo brasileiro. Segundo Mazzotta, (2005, p. 29): 

D. Pedro II que, pela Lei nº 839 de 26 de setembro de 1857, portanto, três 
anos após a criação do Instituto Benjamin Constant, fundou, também no Rio 
de Janeiro, o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos. A criação desta escola 
ocorreu graças aos esforços de Ernesto Hüet e seu irmão. 
 
 

Atendendo ao pedido do Imperador, o francês Hüet  transformou o Colégio 

Vassimon no Imperial Instituto com dois alunos surdos, e depois de cem anos, ele se 

modificaria, graças à Lei nº 3.198, de 6 de julho de 1957, no Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES), e consequentemente em um dos mais importantes 

centros educacionais especializados em educação literária e ensino 

profissionalizante para alunos surdos, particularmente meninos e mais tarde para as 

meninas. (DÓRIA, apud MAGALHÃES 2006, p. 18). 

Uma trecho do Relatório Anual de 1993 da Federação Nacional de 

Integração e Educação de Surdos - FENEIS revela que: 

Em 1855 chegou ao Brasil o francês Ernest Huet, portador de surdez 
congênita. O ex-diretor do Instituto de surdos de Paris trouxe sua 
experiência de mestrados e cursos, a fim de comprovar a capacidade do 
surdo na área da Educação. Seus trabalhos contaram com o apoio de D. 
Pedro II, que ajudou a colocar em funcionamento o Instituto de Surdos-
Mudos, a princípio instalado no Centro do Rio. Mas o francês só alcançou 
seu objetivo em 26 de setembro de 1857, com a fundação do Instituto 
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Nacional de Educação do Surdo (INES), atualmente em Laranjeiras, no Rio 
de Janeiro. Através dos ensinamentos de Huet, a Língua de Sinais se 
difundiu e desenvolveu no Brasil (FENEIS, 1993, p. 5). 

 

A metodologia adotada por Huet para a educação de surdos, naquela época, 

acredita-se que era a “didática especial dos surdos-mudos”. E segundo Perlin (2002, 

p. 72): “Tratava-se do mesmo processo utilizado por De l‘Epée no Instituto de surdos 

de Paris. Huet também se interessou pela formação de professores de surdos, 

porém o pouco tempo de permanência no Brasil não foi suficiente para que essa 

profissão pudesse se desenvolver”. 

A metodologia De l‘Epée, como assinala Perlin (2002, p. 75): “continuou no 

Brasil até 1901. Nos anos seguintes, o Instituto caminhou para a concepção oralista 

na educação de surdos e, em 1930, instaurou-se definitivamente a visão clínica, 

quando o Instituto passou a fazer parte do Ministério da Educação e Saúde”. 

Do final do século XIX até o final da década de 60 do século XX, o método 

oralista prevaleceu na educação do surdo. Através desse método, que "excluía" a 

língua de sinais, os professores acreditavam que os Surdos, primeiramente, teriam 

que "falar", para que pudessem ser incluído (transformados) juntos aos ouvintes. 

Nesse sentido Perlin (2002, p. 42), descreve que os alunos surdos educados por 

meio do método oralista nas instituições/internatos, entre 1921 e 1960, descrevem 

os horrores e as perseguições sofridas durante o apogeu do oralismo. 

No final da década de 70, foi inserida no Brasil a Comunicação Total, após a 

visita de Ivete Vasconcelos, professora de surdos na Universidade Gallaudet. A 

Comunicação Total constitui em um método que, no trabalho escolar, traduz-se por 

uma “completa liberdade... de quaisquer estratégias, que permitem o resgate de 

comunicações, total ou parcialmente bloqueadas” (CICCONE, 1996, p. 7). 

Desta forma o aluno é "livre" para usar todas as formas possíveis - mímica, 

gestos, língua de sinais, leitura labial e leitura escrita para se comunicar. Competirá 

à criança surda “escolher” e decidir os meios comunicativos adequado a uma dada 

situação interlocutiva (CICCONE, 1996). 

Marchesi (1987) colocando-se contrário à Comunicação Total, considera que 

não é importante somente apresentar ao aluno surdo diferentes formas de se 

comunicar (diferentes códigos) para que este faça a sua escolha. É necessário, além 

disso, identificar se o conhecimento e a incorporação de tais códigos, por parte do 

aluno, estão acontecendo de maneira eficaz. 
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Perante as críticas a respeito à opção da Comunicação Total na educação 

de surdos surgem, na década de 1980, as discussões iniciais sobre a implantação 

do bilinguismo, enquanto projeto educacional a ser utilizada na educação de surdos, 

sobre a qual falaremos no tópico seguinte.  

Uma enorme conquista para a educação das pessoas com deficiência 

auditiva foi a implantação do Instituto Santa Terezinha, em 1929, na cidade de 

Campinas – SP, por iniciativa do então Bispo Dom Francisco de Campos Barreto 

que enviou duas freiras para Paris (França), por dois anos, a fim de se qualificarem 

como professoras, voltando de lá com mais duas irmãs para lecionar no Instituto. 

Para Mazzotta (2005, p. 36), 

Considerado na área de educação especial como instituição especializada 
de elevada conceituação, o Instituto oferece aos alunos deficientes 
auditivos, além do ensino de 1º grau, atendimento médico, fonoaudiológico, 
psicológico e social. 

 
A preocupação do Instituto com as formação dos professores demonstrava a 

seriedade que encaravam a preparação dos educadores para atuação com alunos 

especiais, promovendo assim a filosofia da verdadeira Inclusão social.  

Mazzotta (2005), acredita que dentre as várias instituições que foram 

fundadas para a educação do deficiente auditivo, destaca-se também o Instituto 

Educacional São Paulo (IESP), fundado em 18 de outubro de 1954, especializando-

se no ensino de crianças com problemas auditivos. Inicialmente, seus professores 

eram pais de alunos e só possuíam formação em Curso Normal. Em 1957, a direção 

do Instituto foi assumida pelo professor Aldo Peracchi, especializado na Itália para a 

Educação de Surdo, formando sua primeira turma de curso ginasial em 1965. 

No período compreendido entre 1957 a 1993, o método de atendimento 

educacional dedicado para pessoas deficientes alcançou avanços consideráveis e 

notórios, com a força dos governantes que incentivaram grandes campanhas a nível 

nacional. De acordo com Mazzotta (2005, p. 49), “a primeira a ser instituída foi a 

Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro (C.E.S.B.), pelo decreto Federal nº 

42.728, de dezembro de 1957”. Com esta iniciativa, outras instituições que se 

dedicavam a assistência a outras deficiências também impulsionaram em suas 

conquistas.  

Diante das mudanças no passar dos anos e das políticas desenvolvidas no 

processo de Inclusão no Brasil, muitas metas foram atingidas para a conquista de 
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uma Educação Inclusiva plena e respeitosa especialmente para com as pessoas 

surdas. 

 

3.2 Bilinguismo 

A concepção de uma educação bilíngue conduziu para o âmbito educacional 

uma abordagem que tem como objetivo alterar o processo de escolarização dos 

alunos com deficiência auditiva, marcado fortemente pelo fracasso escolar. Suas 

práticas pedagógicas vão de encontro às praticadas em abordagens educacionais 

anteriores - oralismo e comunicação total – que conduziam (e de certa forma ainda 

conduzem) a educação dos deficientes auditivos. Ou seja, a abordagem bilíngue 

surge com a responsabilidade de diminuir os entraves vividos pelos alunos com 

deficiência auditiva, sobretudo, na obtenção da língua portuguesa, em sala de aula 

(LIMA, 2004). 

O objetivo da Educação Bilíngue, é que a criança com deficiência auditiva 

tenha condições de ter um desenvolvimento cognitivo-linguístico equivalente ao 

verificado por parte da criança ouvinte, tendo acesso às duas línguas: a língua de 

sinais e a língua majoritária (LACERDA, 1998). Segundo a autora, esta concepção 

enaltece o estímulo, o mais precoce possível, ao aprendizado da língua de sinais 

como primeira língua (L1), que não exige "condições especiais de aprendizagem” e, 

mais tarde, o ensino da língua da comunidade ouvinte, como segunda língua (L2), 

utilizando a Língua de Sinais (L1) como língua de formação.  

 O aspecto educacional bilíngue elege o desenvolvimento da língua de sinais 

pelo convívio das crianças com adultos surdos usuários desta língua e participantes 

ativos do processo educacional de seus semelhantes e, a partir dela, devem ser 

apresentados ao ensino da escrita da língua portuguesa. Do ponto de vista teórico, 

estudos indicam o bilinguismo como a modalidade mais propícia na educação 

escolar de crianças com deficiência auditiva, visto que a língua de sinais é utilizada 

como a primeira língua (L1), e a língua portuguesa como segunda língua (L2), 

começando da língua de sinais para a língua portuguesa escrita. (BRITO 1995; 

QUADROS 1997). 

A proposta bilíngue está em harmonia com a Declaração de Salamanca, 

sempre citada pelos teóricos que historiam sobre a inclusão por ser um dos 

primeiros documentos internacionais sobre o tema, e indica a Língua de Sinais como 
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primeira língua – L1 – dos surdos, e como segunda língua – L2 – aquela que é a 

oficial do país, no caso do Brasil, a Língua Portuguesa. 

Nesse sentido Brito (1995, p. 91) reconhece que “o bilinguismo, uso da 

língua de sinais e oral em suas especificidades, em situações diferentes, é condição 

sine qua non1 para a integração psico-social e para o sucesso educacional do 

surdo”. 

Todavia, a inserção de projetos educacionais bilíngues requerem 

modificações internas das escolas, pois não basta por a Libras em circulação, nem 

utilizá-la nas salas e espaços da escola, é preciso revisar processos didáticos e 

pedagógicos, além de provocar uma mudança na perspectiva social de percepção 

da surdez, que tire estes alunos do lugar de inferioridade para a vivência real de sua 

diversidade linguística. 

 

3.3 A Legislação em defesa da Educação Inclusiva 

Neste tópico abordaremos as normas que regulam a Política de educação 

Especial no Brasil. Para entendermos o momento atual, que tanto se fala em 

Inclusão, é importante retrocedermos no tempo a fim de evidenciar a contribuição da 

Legislação Brasileira nos avanços e conquistas das pessoas com deficiência. 

Começamos este tópico citando a Constituição de 1934 foi a primeira a incluir um 

capítulo especial sobre a educação como direitos de todos. (PILETTI e PILETTI, 

1991). 

A luta pelo direito a uma educação de qualidade, laica e gratuita, tem início 

oficialmente na educação brasileira no ano de 1949, quando começa a ser debatida 

a lei 4024/61, que faz pela primeira vez menção à educação desse grupo - os 

deficientes - até sua promulgação em dezembro de 1961.  

As leis que regulamentam e regem os planos educacionais no que diz 

respeito à Educação Especial tem como base principal a Constituição Federal do 

Brasil de 1988, que traz como prioridade neste assunto o Artigo 205, determinando 

que: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

                                                           
1 Sine qua non: Expressão que se originou do termo em latim que pode ser traduzido como 

essencial, indispensável.  
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (p. 136). 

 
Desde 1988 (período pós-constituição), observamos que, legalmente, a 

Educação Especial tem um suporte e amparo legal, sólido - considerando a própria 

constituição, e legislações complementares que afetam o processo de inclusão - 

como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (1996), por 

exemplo. Neste sentido, os passos dados são progressos na história da inclusão no 

Brasil, mas restam ainda muitos obstáculos a serem vencidos, dentre os quais vale 

destacar: o desafio de atravessar as dificuldades de implementação verdadeira, real, 

do que já está posto, do que já foi legalmente conquistado dentro e fora das escolas. 

Já de acordo com Mazzotta (2005), um dos primeiros documentos que visam 

à proteção dos diretos das pessoas é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

decretada pelas Nações Unidas em 1948, na qual estão enumerados todos os 

direitos que os seres humanos possuem. No seu Artigo VII, considera que “Todos 

são iguais perante a lei e tem direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. 

Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a 

presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação”. Essa 

declaração evidencia a preocupação da ONU em defender os cidadãos e protege-

los contra os atos de impunidade.  

Um dos documentos mais importantes e respeitados no mundo inteiro no 

processo da Inclusão social, é a Declaração de Salamanca, formulado em julho de 

1994, numa Conferência Mundial sobre a Educação Especial na cidade de 

Salamanca na Espanha. É uma Resolução das Nações Unidas que se trata dos 

princípios, políticas e práticas em Educação Especial, tendo como origem os 

movimentos dos Direitos Humanos. “O compromisso para com a Educação para 

Todos, reconhecendo a necessidade e Urgência de providenciar educação para as 

crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do 

sistema regular de ensino”. Esse compromisso foi um marco para que as legislações 

voltassem seu olhar para esta realidade mundial das pessoas que necessitam ser 

incluídas no sistema educacional e, no entanto, são barradas por falta de quem lhes 

dê respaldo legal. (UNESCO, 1994) 

Dentre a legislação e as normas básicas que regem os planos educacionais 

que alicerçam a Educação Especial têm como destaque a Lei de Diretrizes e Base 

de 1961 com a Lei nº 4024/61 de 20 de dezembro de 1961, que foi o primeiro 
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documento sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Em seu Artigo 

88, certifica-se que “para integrá-los na comunidade, sua educação deverá, dentro 

do possível, enquadrar-se no sistema geral de educação”. O artigo refere-se á 

Educação de pessoas com deficiências em todos os sentidos.  

Uma Nova LDB foi firmada em dezembro de 1996, com reformulações na Lei 

nº 9.394/96, determinando as novas Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Foi 

um marco importante para o atendimento da Inclusão, pelo fato de que esta Lei 

dedicou o Capítulo V completamente à Educação Especial. (BRASIL, 1996) 

De acordo com Mazzotta (2005), outro documento importante para garantir o 

cumprimento das normas que regem a Inclusão no país foi a Resolução nº 2, de 11 

de dezembro de 2001, que estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica. Em seu Artigo 1º, impõe a necessidade do 

atendimento dos alunos com necessidades especiais nas creches e pré-escolas com 

a participação da família. Essa medida já tem um teor mais aprofundado de 

responsabilidade social para com estes alunos. 

Outra Lei Federal mais recente e muito importante para o atendimento a 

crianças surdas é a Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002 que delibera sobre a Língua 

Brasileira de Sinais (Libras), sancionada pelo Presidente da República Fernando 

Henrique Cardoso, reconhecendo-a como segunda Língua oficial do Brasil. Em 

Parágrafo Único propõe: 

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras - a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual 
motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de 
transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas 
do Brasil. (BRASIL, 2002) 

 
Com a regulamentação desta Lei, Libras passa ter uma importância ímpar 

nas instituições públicas na divulgação do magistério para a comunicação do surdo 

no meio linguístico, com as adequações necessárias dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), consolidando assim sua implantação nas escolas brasileiras, 

demonstrando a seriedade que se tornou a inclusão no país. 

A lei 10.436/2002 foi regulamentada em 22 de dezembro de 2005, pelo 

Decreto de nº. 5.626/05 que determina a inclusão da LIBRAS como disciplina 

curricular nos cursos de magistério, pedagogia e fonoaudiologia, do ensino público e 

privado, e sistemas de ensino estaduais, municipais e federais (BRASIL, 2005) 
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Esse Decreto tem significativa contribuição para a formação profissional na 

área da educação ao regularizar e dar importância aos cursos de licenciatura e 

formação de professores no sentido de que também sejam incluídas Libras como 

disciplina curricular para que os futuros profissionais da educação sejam 

contemplados com uma formação adequada à situação vivenciada nas escolas. 

Estas leis e decretos regulamentam, amparam e devem sustentar aos 

alunos com deficiência para à sua inclusão no meio social e educacional que vêm se 

desenvolvendo ano após ano, numa conquista árdua, embora necessária, 

enfrentando desafios para se chegar num grau desejado por todos. 

 

3.4 Inclusão Social da pessoa com deficiência auditiva 

Atualmente, no Brasil, a inclusão das pessoas com necessidades educativas 

especiais representa um grande desafio. Neste grupo enquadram-se os deficientes 

auditivos. Apresentam-se muitas dúvidas dentro deste assunto. As dificuldades ou 

problemas que atrapalham o processo que tenta facilitar a inclusão dos surdos do 

ponto de vista social são diversas. Neste ponto, aponta-se como variáveis a falta de 

comunicação oral, que prejudica sensivelmente o aprendizado, como também a 

aplicação de metodologias não contextualizadas com a realidade do aluno. Não 

podemos ocultar a falta de qualificação da maioria dos educadores que atuam nesta 

área, não por vontade, mas sim porque em sua formação não tiveram o preparo 

necessário. 

O termo inclusão foi legitimado na Conferência Mundial da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO sobre 

Necessidades Educacionais Especiais, em 1994. Dessa conferência mundial 

resultou a Declaração de Salamanca, um documento que determinou os princípios, 

a política e a prática da educação para pessoas com necessidades especiais, e 

afirmou a consolidação imediata de ações educacionais capazes de reconhecer a 

diversidade das crianças e atender quaisquer que fossem as suas necessidades 

(BRASIL, 1998). 

De acordo com essa Declaração: 

O princípio fundamental desta Linha de Ação é de que as escolas devem 
acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras (…) As escolas têm 
que encontrar a maneira de educar com êxito todas as crianças, inclusive as 
com deficiências graves. O desafio que enfrentam as escolas integradoras é 
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o de desenvolver uma pedagogia centralizada na criança, capaz de educar 
com sucesso todos os meninos e meninas, inclusive os que sofrem de 
deficiências graves. O mérito dessas escolas não está só na capacidade de 
dispensar educação de qualidade a todas as crianças; com sua criação dá-
se um passo muito importante para tentar mudar atitudes de discriminação, 
criar comunidades que acolham a todos e sociedades integradoras. 
(UNESCO, 1994) 
 

Para Veríssimo (2001), a inclusão caracteriza-se por um processo no qual a 

sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas 

com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se capacitam para assumir 

seus papéis na sociedade. Trata-se de um processo bilateral no qual as pessoas, 

ainda excluídas, e a sociedade buscam ponderar e solucionar problemas, decidir 

sobre soluções e consumar a equiparação de oportunidades para todos. 

A história da Educação de surdos começa muda e apagada e na visão de 

Lima (2004, p. 14) "é uma história que não é contada por seus principais 

protagonistas: os surdos", sendo que os ouvintes que trabalham com esses alunos, 

na maioria das vezes, é que registram suas impressões e representações. Como 

aponta Perlin (2002, p. 16) ao se referir à história da educação de surdos: 

A história dos surdos é escrita pela história da educação, e a história da 
educação dos surdos foi sempre contada pelos ouvintes. É natural que 
muitos surdos tenham se apropriado dela como se fossem verdades 
absolutas e as tenham absorvido exatamente como lhes foi dito, isto é, que 
eles eram deficientes, menos válidos, incapazes... 

 

Passeando pela história da educação dos surdos, podemos dividi-la em 

duas fases: na primeira fase (Antiguidade), o surdo é concebido como "não-humano" 

e, consequentemente, não-educável; já na segunda fase (a partir de século XVI), o 

surdo é visto como humano e educável. 

Atualmente, do ponto de vista social, as dificuldades se dão em função do 

despreparo e da incapacidade dos educadores atuantes em classes de ensino 

regular. Grande parte da população de pessoas com necessidades especiais vivem 

ainda no contexto do isolamento. 

As barreiras humanas e sociais sentenciam-lhe restrições ao exercício da 

cidadania plena, de uma vida digna e participativa. Esta realidade social demanda 

de esforços do poder público, das associações e da sociedade em geral, no sentido 

de promover melhoria de vida de toda uma coletividade de forma igualitária e 

democrática.  
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O que procuramos destacar nessa discussão, é que esperamos que 

futuramente, o valor das pessoas surdas, seja realmente reconhecido. As pessoas 

com deficiência auditiva conquistaram inúmeros direitos com o passar dos anos, 

porém tais direitos infelizmente não são executados por falha do poder público. 

Por lei as instituições de ensino devem assegurar obrigatoriamente às 

pessoas surdas o acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos 

seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os 

níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até à superior, 

porém não é o que acontece na prática.  

Com o descompasso da aplicação destas normas, os deficientes auditivos 

deparam-se com situações que os limitam na inclusão com as demais pessoas, seja 

em local público, ambiente de trabalho e até mesmo em sua vida particular. 

O direito à acessibilidade e igualdade, deve ser respeitado e protegido a 

essa parte da população brasileira, através dos preceitos acima explicados, de 

integração na sociedade, sem discriminação de qualquer natureza, pois a 

Constituição Federal tem como objetivos fundamentais da republica destruir as 

desigualdades sociais e possibilitar o bem de todos. 

 

3.5 Mãos e comunicação: uma abordagem sobre a importância do intérprete de 

Libras 

Conforme dito anteriormente, a comunicação humana é fundamental, pois é 

desta forma que nos expressamos, emocionamos, transmitimos e recebemos 

informações. Comunicar-se em sinais, neste aspecto, é uma verdadeira arte, pois só 

ela é capaz de despertar sentimentos únicos, porém os surdos constituem uma 

minoria discriminada em relação ao grupo dominante, apenas por possuírem 

características diferentes, em especial no que tange à sua forma de comunicação. 

Os termos surdo-mudo ou mudo não são a melhor forma de se descrever a 

uma pessoa com esse tipo de deficiência, pois a comunicação se dá através da 

exteriorização dos Sinais da LIBRAS. 

O exercício da profissão de Tradutor e intérprete de Libras (TILS) é 

regulamentado pela Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010, onde o intérprete terá 

competência para efetivar a interpretação simultânea de duas línguas: Libras e 

Língua Portuguesa. O documento comenta sobre os meios de formação profissional, 
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os lugares de convalidações de certificado e exames de proficiência (BRASIL, 2010) 

que são necessárias para sua atuação profissional. No artigo 6º dessa Lei, são 

descritas as atribuições do tradutor e intérprete, que são:  

I - efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e 
surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua 
oral e vice-versa; II - interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua 
Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas 
nas instituições de ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de 
forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares; III - atuar nos 
processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos concursos 
públicos; IV - atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades 
fim das instituições de ensino e repartições públicas; e V - prestar seus 
serviços em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos ou policiais. 
 

Trata-se de um profissional qualificado para o atendimento de pessoas com 

surdez em congressos, reuniões, eventos de toda natureza e especialmente em sala 

de aula, dando assistência ao professor no interagir da aula. É através dessa 

interação que o aluno surdo compreende os conteúdos ministrados. 

Tendo como base sua formação em uma área da educação, a sua função 

numa sala de aula é interpretar a linguagem falada por meio da sinalização e vice 

versa, baseando-se em alguns princípios éticos como: confiança recíproca, 

neutralidade no transcrever os sinais sem a intervenção de suas próprias opiniões, 

discrição e profissionalismo em se envolver durante o trabalho, fidelidade em 

interpretar informações sem modificar o conteúdo. São alguns aspectos de atuação 

do profissional de intérprete na área educacional, que ajuda o aluno a interagir no 

espaço escolar. 

Atualmente, esta é uma profissão que se encontra em destaque pela falta de 

intérpretes qualificados que superem a demanda da procura. Na opinião de 

Quadros; Shimiedt (2006, p. 60), 

Considerando a realidade brasileira na qual as escolas públicas e 
particulares têm surdos matriculados em diferentes níveis de escolarização, 
seria impossível atender às exigências legais que determinam o acesso e a 
permanência do aluno na escola observando-se suas especificidades sem a 
presença de intérpretes de língua de sinais. Assim, faz-se necessário 
investir na especialização do intérprete de língua de sinais da área da 
educação. 
 

É de fundamental importância se buscar recursos adequados para a aula, ter 

um intérprete em sala e um bom diálogo com o mesmo, sobre as práticas e 

metodologias de ensino que melhor se ajusta para o aluno surdo. Essa parceria 

entre professor e intérprete vem a cooperar para que a aula se torne proveitosa, 
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interessante e construtiva, para o aluno surdo. Costa e Silveira (2014, p.79) neste 

sentido defendem que:  

O mais adequado é o professor de sala de aula possa exercer o papel de 
mediador da comunicação, quando possuir domínio e conhecimento do 
conteúdo matemático e da língua de sinais, possibilitando uma melhor 
comunicação em sala de aula. A problemática esbarra quando o professor 
não possui o domínio da língua de sinais, faz-se necessário a presença de 
alguém que domine tal forma de comunicação e expressão. 
 

Considerando a realidade do intérprete educacional no Brasil, Lacerda 

(2011) fala sobre a formação e atuação dos interpretes de Libras nos espaços 

inclusivos. Em pesquisa realizada sobre a formação do intérprete para a atuação na 

área educacional, existe uma procura crescente em todos os níveis de ensino. A 

autora conclui que há uma complexidade no papel dos intérpretes educacionais, por 

precisar de uma relação maior com os surdos, e maior compromisso com os 

processos de aprendizagem. Uma possibilidade que Lacerda acredita é de que 

quanto mais qualificada for a formação para esses profissionais, maior será a quebra 

dessas dificuldades, que por fim facilitará a relação intérprete educacional/aluno. 

A função do intérprete vai muito além de traduzir uma língua para outra, sua 

função é maior que ser apenas a ponte para uma boa comunicação. Ele está 

completamente envolvido na interação comunicativa (social e cultural) com poder 

completo para influenciar o objeto e o produto da interpretação (QUADROS, 1997). 

Ainda, seu papel na educação inclusiva de alunos surdos tem importância ao 

efetivar a conciliação linguística entre professores/colegas ouvintes e permitir o 

acesso do aluno com deficiência auditiva aos conhecimentos escolares. 

Ser intérprete de libras é um exercício de cidadania e inclusão, pois aumenta 

as possibilidades de acesso à comunicação para as pessoas com deficiência 

auditiva e é uma ótima oportunidade para adentrar no mercado de trabalho. 

Aprender libras é ouvir o silêncio das vozes manuais com um olhar sensível para o 

acesso aos sentidos. 

Porém, é necessário compreender que ser intérprete de Libras/Língua 

Portuguesa não implica, apenas, conhecer as duas línguas, mas ir além da fluência 

delas, já que essas apresentam idiomas com gramáticas distintas e abrangem 

modalidades diferenciadas. 

O simples conhecimento da estrutura gramatical da língua brasileira de 

sinais pelo intérprete não é o bastante; este deve deter também os valores culturais, 

costumes e as particularidades da comunidade surda, buscando não apenas 
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assegurar a “decodificação” dos elementos estruturais das línguas em questão, mas, 

principalmente seu aspecto discursivo, a constituição de sentidos instituída na 

relação entre os falantes. 

O intérprete é um agente fundamental do processo de inclusão educacional, 

pois detém não somente o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, 

mas possui a grande responsabilidade de compartilhá-lo e, além disso, de 

entusiasmar os alunos nos desafios da busca pelo saber, mesmo em locais sem 

estrutura, fazendo dessa função uma verdadeira luta em prol do progresso. Seu 

trabalho produz inúmeros frutos para toda a sociedade.  

A comunicação através da Libras, é de suma importância, pois permite uma 

melhor compreensão entre pessoas com deficiência auditiva e ouvintes, uma vez 

que já está previsto em Lei, a presença de intérpretes de Libras em diferentes 

instituições públicas, como escolas, universidades, seminários, programas de 

televisão. Além disso, a utilização da Libras, promove a comunicação entre as 

pessoas com deficiência auditiva, que passam a se comunicar e a compreender-se  

como uma comunidade que tem características comuns e que deve ser reconhecida 

como tal, praticando assim, a verdadeira inclusão social.  
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4 METODOLOGIA 

No presente projeto optou-se por uma metodologia de estudo através de 

pesquisas bibliográfica de diversos autores, assim como estudos sobre obras de 

cientistas que estudam sobre a surdez, por considerar-se um elemento fundamental 

na educação do sujeito surdo, o uso da língua de sinais (LIBRAS). 

Para tais reflexões e realização deste projeto, foram utilizados como aporte 

teórico e citações bibliográficas de autores como Mazzotta (2005), Vygotsky, Piaget, 

Bakhtin, Rinaldi (1997),  Goldfeld (2002), Luchesi (2003), Brito (1989, 1998), Felipe 

(1997), Quadros (1997); Quadros e Shimiedt (2006), Marchesi (1987, 1995), Perlim 

(2002), Ciccone (1996), Lima (2004), Lacerda (1998), Piletti (1991), Veríssimo 

(2001), Costa e Silveira (2014), pois todos desenvolvem análises de grande 

importância para a compreensão do problema apresentado, bem como documentos 

legais que defendem meios que favoreçam a educação dos portadores de 

deficiência, em específico uso da língua de sinais na educação do sujeito surdo. Do 

ponto de vista metodológico, este trabalho será desenvolvido através de pesquisa 

bibliográfica para ilustrar a fundamentação teórica.  

Além dos autores citados acima, um importante documento orientou o 

presente estudo. Trata-se da Declaração de Salamanca, um documento elaborado 

durante a Conferência Mundial em Educação Especial, realizada entre os dias 7 e 

10 de junho de 1994, na cidade espanhola de Salamanca, trouxe novas perspectivas 

ao presente estudo e engrandeceu a visão sobre a Educação Especial. Esta 

declaração, considerada mundialmente um dos mais importantes documentos que 

visam à inclusão social, reafirmou o direito de todas as pessoas à Educação, e 

definiu ações a serem adotadas pelos governos para promover a inclusão de 

crianças, jovens e adultos com necessidades especiais dentro do sistema comum de 

ensino. 

O principal objetivo deste trabalho é evidenciar a importância da língua de 

sinais na Comunicação do sujeito com deficiência auditiva dentro do ensino e em 

todos os ambientes da sociedade, assim como demais alunos (sem deficiência 

auditiva). Este estudo buscou ainda evidenciar a importância do uso da 

comunicação por meio da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), como auxílio no 

ensino e aprendizagem, questionando sobre qual é o melhor método a ser 

empregado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar este trabalho, notamos que os resultados da pesquisa 

bibliográfica contribuíram, de maneira significativa, para o entendimento da 

importância da comunicação através da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.  

Através do embasamento teórico apresentado neste estudo ficou 

evidentemente comprovado que a criança surda, quando aprende através da língua 

de sinais tem um maior desenvolvimento intelectual do que quando aprende sem o 

uso da mesma. Entretanto o que acontece no contexto escolar é que o aluno surdo, 

sobretudo na escolarização inicial, não domina a língua de sinais. 

A revisão bibliográfica também sinalizou que o desconhecimento dessa 

forma de comunicação (LIBRAS) pelos professores e ficou a impressão de que por 

mais que se tem feito para atender as pessoas com deficiência auditiva, ainda há um 

resquício de má vontade por parte principalmente das pessoas que estão ligadas e 

engajadas no processo de formação educacional, deixando-os num estado de 

espasmo absoluto, esperando serem resgatadas para vida em sociedade.  

Percebe-se que ainda há muito para ser feito, no que tange aos direitos 

linguísticos dos surdos e ao acesso a uma educação compatível com suas 

peculiaridades. As instituições de ensino precisam proporcionar recursos linguísticos 

para que o surdo possa se desenvolver de forma autônoma, preparando-o para 

enfrentar desafios, não o vendo sob o ângulo da surdez, mas da diferença. A oferta 

de oportunidade educacional que favoreça a melhoria do instrumental linguístico dos 

surdos é imprescindível para a evolução acadêmica dessas pessoas. 

Pelo que foi possível observar, a língua de sinais é um elemento mediador 

entre o surdo e o meio social em que vive, permitindo ao surdo demonstrar suas 

capacidades de interpretação do mundo e evoluir suas estruturas mentais em níveis 

mais estruturados. 
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