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A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA O PROCESSO DE 

INCLUSÃO DO ALUNO SURDO 

 

Ana Lúcia Marques de Souza* 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a inclusão do aluno 

surdo, destacando a relevante contribuição que a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) tem oferecido para esse processo. Com base nessa proposta, o texto 

mostra uma breve descrição sobre a deficiência auditiva, identificando suas 

principais características e algumas dificuldades que ela acarreta para o indivíduo. 

Do mesmo modo, faz-se uma abordagem, sobre a LIBRAS resgatando sua origem, 

legalidade e ratificando sua importância para as atuais diretrizes pedagógicas. 

Palavras-chave: Inclusão; Deficiência auditiva; LIBRAS; Aluno surdo. 

 

ABSTRACT 

 
This article aims to reflect on the inclusion of deaf students, to reflect about the 

important contribution that the Brazilian Sign Language (LIBRAS) has offered to this 

process. On this basis, the text shows a brief description of the hearing, identifying 

their key characteristics and difficulties it entails for the individual. Similarly, it makes 

an approach on the Pounds, rescuing their origin, legality and confirming its 

importance for current pedagogical guidelines. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

A escolha do tema central deste artigo, cujo título é “a importância da 

Língua Brasileira de Sinais para o processo de inclusão do aluno surdo”, deve-se ao 

fato de que a aprendizagem de LIBRAS sempre foi um anseio particular, por 

acreditar que ela é um suporte essencial para o exercício do magistério, por sua 

intervenção no aprimoramento pessoal e profissional, e por possibilitar a interação 

com o mundo não ouvinte. O reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, como a língua oficial da pessoa surda, terá ênfase, no texto, como o 

resultado da luta incansável das pessoas com deficiência auditiva que, durante 

anos, foram discriminadas. As escolas regulares não possuíam políticas de inclusão 

e, por isso, as crianças surdas terminavam excluídas do processo de aprendizagem, 

dessa forma, não acompanhavam as séries mais avançadas. 

 A oficialização da Língua de Sinais também é fruto de um contexto social 

moderno, pautado nos parâmetros que a Constituição de 1988 apresentou à nação 

brasileira, no que diz respeito ao exercício da cidadania, a garantia dos direitos 

fundamentais, a formação de uma sociedade justa, solidária, o combate a qualquer 

forma de discriminação e a valorização do ser humano. 

A metodologia utilizada para sua elaboração contou com a pesquisa 

bibliográfica a partir dos autores Azeredo (2006), Choi et al (2011), Costa (2013), 

Glat (2007), Silva et al (2003), dentre outros.  No desenvolvimento do texto, buscou-

se, em primeiro lugar, esclarecer para o leitor o conceito de deficiência auditiva, 

causas, classificações e principais características. Em seguida, foi empreendida uma 

descrição acerca dos elementos históricos que envolveram a origem da LIBRAS, 

bem como, sobre seus resultados, citados pelos referidos autores. Chama-se 

atenção ainda para o intérprete de LIBRAS, para sua função essencial e, sobretudo, 

para a necessidade de sua valorização profissional. Enfim, faz-se uma reflexão 

acerca do tema abordado, e se manifesta algumas sugestões.  
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1 DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 

 

A deficiência auditiva caracteriza-se como um problema sensorial não 

visível, que dificulta a detecção e percepção dos sons e, por causa da sua 

complexidade, gera sérias complicações ao ser humano. A manifestação de 

qualquer alteração auditiva na primeira fase da infância prejudica o desenvolvimento 

da criança, cognitivamente, socialmente e culturamente, além de prejudicar os 

aspectos linguísticos, haja vista que existe uma fase crítica para a aprendizagem de 

uma língua (SCLAIR,1991).  

Do ponto de vista legal, estabeleceu-se no Brasil que a deficiência 

auditiva é a "perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 

aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.” 

Segundo Decreto nº 3.298,  Art. 4º, Inc. II ( BRASIL, 1999, p. 10)  

Em termos gerais, pode-se concluir que a deficiência auditiva é o termo 

empregado para indicar perda de audição ou diminuição da capacidade de ouvir os 

sons. Qualquer complicação que aconteça em qualquer setor do ouvido pode 

provocar uma deficiência na audição. 

 

 

1.1 Classificações das Perdas Auditivas, Principais Causas e Manifestações  

 

 

As perdas auditivas podem ser classificadas quanto ao tipo e quanto ao 

grau.  

Quanto ao tipo, elas podem ser condutivas, neurossensoriais ou mistas. A 

perda auditiva condutiva é resultante de uma modificação que acontece na orelha 

externa (meato acústico) e/ou média (membrana timpânica, cadeia ossicular, janelas 

oval e redonda e tuba auditiva). No exame audiológico básico, os limiares tonais por 

via aérea encontram-se fora do padrão, enquanto que por via óssea estão normais. 

Nesse caso de perda, o percentual de reconhecimento de fala é de 

aproximadamente 100% de acertos. A perda auditiva neurossensorial é ocasionada 
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por problemas que prejudicam a cóclea e/ou o nervo auditivo. As causas que 

originam esse tipo de perda são inúmeras e são difíceis de ser diagnosticadas. No 

exame audiológico básico, podem-se detectar limiares auditivos, por via aérea e 

óssea, alterados e equivalentes. Não existe gap entre eles. O nível de 

reconhecimento de fala acha-se alterado, e torna-se pior quando a perda auditiva é 

maior. A perda auditiva mista manifesta características condutivas e 

neurossensoriais. Os limiares auditivos encontram-se alterados simultaneamente por 

via aérea e por via óssea, mas não são equivalentes, existe um gap entre eles.  As 

respostas do índice de reconhecimento da fala são boas, entretanto afetadas em 

comparação à audição normal ou à perda condutiva, pelo acompanhamento do 

componente neurosensorial (SILVA et al, 2003). 

Quanto ao grau, as perdas auditivas são classificadas com base na média 

dos limiares das frequências de 500HZ, 1000HZ e 2000HZ. Então, partindo dessa 

base de cálculo, os resultados são comparados, conforme a seguinte descrição: A 

perda será considerada normal até 25dB; leve, de 26 a 40dB; moderada, de 41 a 

55dB; Moderadamente severa, de 56 a 70dB; severa, de 71 a 90dB; e profunda, 

quando for maior que 91dB (SILMAN e SILVERMAN apud SILVA et al, 2003, p. 36). 

Entretanto, na concepção de Stach, as perdas são classificadas como: normal, até 

10dB; mínima, de 10 a 25dB; leve, de 25 a 40dB; moderada, de 40 a 55dB; 

moderadamente severa, de 55 a 70dB; severa, de 70 a 90dB; e profunda, maior que 

90Db (STACH apud SILVA et al, 2003, p. 37). 

As causas que levam à deficiência auditiva são inúmeras. Elas podem 

surgir na fase Pré-natal, Perinatal e Pós-natal. Na fase Pré-natal, as causas podem 

ser: hereditárias, por meio de transmissão genética, sobretudo, se houver casos de 

surdez na família; ou se a mãe grávida for portadora de algum tipo de doença 

contagiosa, como por exemplo, rubéola, sífilis, toxoplasmose, citomegalovirus, 

herpes; ou quando está exposta a intoxicações intra-uterinas, raio-X, diabetes, 

alteração da tireoide, carências alimentares e outros efeitos externos.  Na fase 

Perinatal, as causas podem ser traumatismos obstétricos e anóxia, que é a falta de 

oxigênio. Na fase Pós-natal, as causas podem ser doenças infecciosas, doenças 

bacterianas, tais como, meningites, otites, inflamações agudas ou crônicas das 
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fossas nasais e da faringe, doenças virais, intoxicações, traumas acústicos, dentre 

outros (COSTA, 2013). 

Para identificar se a criança manifesta algum problema auditivo, os pais 

ou responsáveis devem ficar atentos a alguns detalhes importantes. Devem 

observar, por exemplo, se o bebê se assusta com batidas de portas, se ele olha 

quando alguém chama seu nome e se escuta a campainha da porta ou do telefone. 

Caso, ele não reaja a esses sons, pode ser o indício de alguma complicação auditiva 

(COSTA, 2013).  

 

 

2 A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS 

 

 

                   A Língua de Sinais é a língua utilizada diariamente pela maioria das 

comunidades surdas. Ela representa, ao mesmo tempo, um símbolo de união e 

identificação entre surdos que fazem parte dessas comunidades. A Língua de Sinais 

não possui uma uniformidade universal. Em cada país, ela é caracterizada por uma 

identidade própria, produzida pelas influências culturais que lhe são peculiares. 

Como as demais línguas, ela tem expressões que são modificadas, conforme sua 

região de origem (CHOI et al, 2011).  

Os sinais nas línguas de sinais correspondem ao que é denominado 

“palavra” ou “item lexical” nas línguas oral-auditivas. As Línguas de Sinais se 

diferenciam das outras línguas porque utilizam o canal visual-espacial, enquanto que 

as outras línguas utilizam o canal oral-auditivo. Nas línguas de sinais, a informação 

linguística é recebida através da visão e produzida no espaço, por meio das mãos, 

pelo movimento corporal e pela expressão facial (CHOI et al, 2011).  

A Língua Brasileira de Sinais é um sistema linguístico legítimo e natural, 

empregado pela comunidade surda brasileira, de maneira gestual-visual, munida de 

um fundamento gramatical independente da Língua Portuguesa falada no Brasil. Ela 

propicia o desenvolvimento linguístico, social e cognitivo das pessoas surdas 

enquanto instrumento de comunicação, facilitando seu acesso ao conhecimento 

científico e cultural, além da sua integração no grupo social. Foi legalmente 
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reconhecida como a Língua Oficial da Pessoa Surda, através da Lei nº 10.436, de 24 

de abril de 2002 e da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2002 (AZEREDO, 2006). 

No Brasil, a LIBRAS é a sigla que representa a Língua Brasileira de Sinais 

e tem sua origem na Língua Francesa de Sinais.   Em meados do século XVIII, o 

abade francês Charles-Michel criou um sistema de sinais com o intuito de alfabetizar 

crianças surdas. A partir desse sistema, foi desenvolvido o método que é utilizado 

até os dias atuais. Naquele período, as crianças com deficiências auditivas e na fala 

eram segregadas da escola, logo, não eram alfabetizadas. Em 1755, o abade 

fundou a primeira escola para surdos, ensinando o alfabeto a seus alunos, através 

de gestos manuais, codificando e decodificando letra por letra. No decorrer dos 

séculos, diversos países adotaram esse método e o aperfeiçoaram. Um século mais 

tarde, por volta de 1856, a língua francesa de sinais foi trazida para o Brasil pelo 

conde francês Ernest Huet. Em 1857, Dom Pedro II fundou, no Rio de Janeiro, a 

primeira escola para surdos no Brasil, pois havia solicitado o encaminhamento de 

um professor surdo ao ministro da República Francesa.  O professor encaminhado 

foi, exatamente, Ernest Huet, que havia sido aluno do Instituto Nacional de Paris 

(CHOI et al, 2011). 

 

 

2.1 A LIBRAS Como Instrumento de Inclusão 

 

 

No Censo, realizado no ano 2000, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), foi revelado que 3,3% da população brasileira declararam possuir 

alguma complicação auditiva. Outra parcela, correspondente a 1%, respondeu 

possuir incapacidade de audição. No contexto atual, o Brasil atende 

aproximadamente 700 mil pessoas surdas em vários níveis e modalidades de 

ensino, alocadas em escolas especiais para surdos, escolas de ensino regular e 

Organizações Não Governamentais (ONGs). Com relação à população mundial, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 10% desse contingente 

apresentam alguma deficiência auditiva (COSTA, 2013). 
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Com base nessa realidade, vale lembrar que a educação escolar do aluno 

com deficiência auditiva foi, durante muito tempo, muito complexa para as escolas 

brasileiras, sobretudo porque elas não adotavam a Língua Brasileira de Sinais, 

conforme afirmação de Choi et al: 

 

A proibição do uso da língua de sinais na educação de surdos por mais de 
cem anos trouxe como consequências baixo rendimento escolar e a 
impossibilidade de o surdo prosseguir seus estudos em nível médio e 
superior. As expectativas de normalização do surdo, por meio de 
treinamento de audição e fala, transformou o espaço escolar em 
terapêutico, descaracterizando a escola como espaço de ensino, troca e 
ampliação de conhecimento. O ensino da fala tirava da escola para surdos 
um tempo precioso que deveria ser gasto com conhecimento de mundo e 
conteúdos escolares, entre outros. Por outro lado, a falta da oralização 
restringia as possibilidades de integração dos surdos nas escolas de 
ouvintes. (2011, p. 11). 

 

Mas, com as atuais diretrizes da educação, surge também a busca por 

profissionais e instituições aptas a trabalhar na inclusão de alunos com deficiência 

auditiva. Entretanto, isso é apenas o começo, é preciso o compromisso contínuo e a 

participação efetiva da sociedade a fim de que todos os objetivos sejam alcançados.  

Glat define o papel da Educação Inclusiva em consonância com esse 

mesmo princípio: 

 

Educação Inclusiva, como nós a entendemos, é um processo progressivo e 
contínuo de absorção do aluno com necessidades educacionais especiais 
pela escola regular. Este pressupõe, simultaneamente, a adaptação da 
instituição e da cultura escolar para atuar com o aluno, e a adaptação deste 
aluno para que possa usufruir plenamente do processo educacional (2007, 
p. 32). 

 

Conforme assegura a Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 205: 

 

A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 2008, p. 136). 
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Daí resulta a importância da LIBRAS na Educação Inclusiva, haja vista 

que a audição é um dos mecanismos, pelos quais, o indivíduo mantém contato com 

o universo sonoro e com os elementos linguísticos que permitem a formação de um 

código estruturado que é peculiar à espécie humana. Esse código, portanto, é a 

linguagem oral, que, por sua vez, é fundamental para a comunicação dos seres 

humanos e, juntamente com a audição, age de forma efetiva nos sistemas de 

aprendizagem, desde seus conceitos elementares até a aquisição da leitura e da 

escrita. Além do mais, sua influência é quem determina o estabelecimento das 

relações interpessoais, que são fatores responsáveis pelo adequado 

desenvolvimento social e emocional. (SANTOS apud SILVA et al, 2003). 

Azeredo (2006) acentua que uma grande conquista das pessoas com 

deficiência auditiva, foi o reconhecimento, pela Nação Brasileira, da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), como a Língua Oficial da Pessoa Surda, através da 

publicação da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 e da Lei nº 10.098, de 19 de 

dezembro de 2002.  

Azeredo ressalta ainda:  

 

A conquista desse direito traz impactos significativos na vida social e política 
da Nação Brasileira. O provimento das condições básicas e fundamentais 
de acesso a LIBRAS se faz indispensável. Requer o seu ensino, a formação 
de instrutores e intérpretes, a presença de intérpretes nos locais públicos e 
a sua inserção nas políticas de saúde, educação, trabalho, esporte e lazer, 
turismo e finalmente o uso da LIBRAS pelos meios de comunicação e nas 
relações cotidianas entre pessoas surdas e não surdas. (2006, p.5). 
 

É possível constatar, através dos fatos, que a LIBRAS é fundamental para 

a inclusão do surdo. Choi et al  enfatiza essa ideia, nos seguintes termos: 

O reconhecimento, pela Lei Federal nº 10.436, em 24 de abril de 2002, da 
LIBRAS como língua oficial das comunidades Surdas do Brasil traz 
mudanças significativas para a educação dos surdos. Considerada língua 
oficial, seu uso passou a ser um direito dos Surdos. As instituições de 
ensino começaram a contratar tradutores-intérpretes, o que possibilitou a 
muitos Surdos ingressarem no ensino superior. Hoje, há no Brasil um 
número grande de Surdos graduados e um número crescente de pós-
graduados – mestres e doutores (2011, p. 97). 
 



8 
 

De acordo com o Decreto nº 5.626/ 2005, que regulamenta a Lei de 

LIBRAS, o mesmo estabelece que é obrigatória da referida disciplina nos cursos de 

formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, 

bem como, nos cursos de fonoaudiologia. Nos outros cursos de educação superior e 

educação profissional, a oferta da disciplina é optativa. Nesse aspecto, 

particularmente, conforme está estabelecido, no Parágrafo 1º do Artigo 7º do 

capítulo III do mesmo Decreto, as pessoas surdas terão prioridade para lecionar 

essa disciplina (CHOI, 2011). 

Um profissional que desempenha uma função indispensável para o 

processo de inclusão é o intérprete de LIBRAS. Como o próprio nome indica, o 

intérprete de LIBRAS, é aquele que ocupa a função de sinalizador ou falante, na 

transmissão dos pensamentos, das palavras e das emoções, servindo como elo de 

comunicação entre surdos e não surdos. Esse profissional deve ter hábil 

competência na Língua Portuguesa e na Língua Brasileira de Sinais, as quais devem 

ser constantemente atualizadas junto à comunidade surda (AZEREDO, 2006). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo desse trabalho e das pesquisas que se fizeram necessárias para 

a realização do mesmo, foi possível comprovar que a inclusão escolar de alunos 

surdos, através da Língua Brasileira de Sinais, já teve um avanço bastante 

significativo, haja vista que muitos deles já tiveram a oportunidade de ingressar no 

ensino superior. A primeira grande conquista, sem dúvida, foi a legalização da 

LIBRAS, como língua oficial dos surdos, entretanto, faz-se necessário que essa 

língua seja amplamente divulgada em todos os ambientes sociais, dos quais, a 

escola é o primordial. Desse modo, a LIBRAS não ficaria restrita apenas às 

comunidades surdas, pelo contrário, eliminaria muitos preconceitos que, durante 

anos, mantiveram essas pessoas excluídas do conhecimento formal. O ideal seria a 

presença do intérprete de LIBRAS em todos os espaços públicos, bem como, a 

inclusão da disciplina de LIBRAS, desde o ensino fundamental, em todas as escolas 
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regulares, públicas e privadas, a fim de que todas as crianças, surdas ou não, 

tivessem seus direitos de igualdade garantidos. 

A construção de uma escola verdadeiramente democrática e inclusiva 

precisa conduzir suas ações, tomando como base a priorização de políticas 

públicas, onde teoria e prática sejam adequadas às reais necessidades daqueles 

que precisam de um atendimento especializado. 

Supõe-se que a implantação de um sistema de Educação Inclusiva não é 

simples, mas é possível. A oferta de um ensino de qualidade a todos os alunos, 

independentemente de suas condições, depende de uma escola bem estruturada, 

pautada em uma metodologia criativa, moderna, dotada de recursos pedagógicos 

adaptados e de profissionais capacitados para essa nova realidade. Com isso, a 

escola cumprirá sua missão pedagógica, que é o acesso, a permanência e a 

aprendizagem do aluno e, ao mesmo, tempo, promoverá o resgate da cidadania, da 

garantia de uma melhor qualidade de vida e da inserção profissional dos alunos 

surdos no desenvolvimento do país. 
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