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A importância do conhecimento da Língua Brasileira de Sinais pelos 

profissionais da área da saúde 

RESUMO 

O Ensino de Libras nos cursos de Licenciatura é garantido pelo Decreto nº 5.626/2005, que 

regulamenta a Lei nº 10.436/2002, que também oficializa a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) como segunda língua oficial do Brasil. No entanto, com exceção do curso de 

Fonoaudiologia, esta inclusão não se deu nos cursos da área da saúde. Por isso o objetivo 

deste estudo é discutir, com base na literatura, a importância do conhecimento de Libras 

para sua atuação profissional na saúde. Método: Para tanto foram levantados artigos 

científicos que  abordam a  importância da libras no desenvolvimento da linguagem do surdo 

e para sua socialização. Os artigos foram selecionados nas bases de dados Lilacs, Medline, 

Scielo, bem como no google acadêmico. Os unitermos usados foram “Libras e linguagem de 

sinais”. Apesar do termo “linguagem de sinais” não ser adequado, trata-se de um descritor 

em saúde cadastrado (DECS). Resultados preliminares: Verifica-se que a libras é 

essencial para o desenvolvimento de linguagem, socialização e educação  da pessoa com 

deficiência auditiva, uma vez que os surdos são locutores naturais de uma língua adequada 

às suas necessidades, a língua brasileira de sinais.  

INTRODUÇÃO 

O nível de conscientização dos diversos profissionais da saúde sobre a importância do 

conhecimento da língua que os surdos utilizam para se comunicar é bastante restrito. A 

própria lista de unitermos na área da saúde (DECS) utiliza erroneamente o termo 

“Linguagem de sinais”, já que se trata de uma língua e não de uma linguagem. Saussure 

(2008) comenta que a linguagem é toda forma de expressão humana, e a pessoa surda tem 

a sua forma de expressão uma língua própria, visuo motora, composta de sinais e 

estruturação gramatical diferente do português oral ou escrito.O desenvolvimento de 

linguagem não depende da oralidade, para sua ocorrência, entretanto, é necessária a 

aquisição de uma língua. (LICHTIG; BARBOSA, 2010, p. 212). A aquisição da língua não se 

atribui apenas às pessoas ouvintes pela língua portuguesa, ou à pessoa surda pela língua 

de Sinais e sim à inserção social numa abordagem que estimule verdadeiramente a 

linguagem, como é o caso da abordagem de educação bilíngue para surdos. Além disso, as 

diferentes concepções de inclusão nos dias de hoje têm se caracterizado por abordar a 

questão das diferenças e de sua valorização e respeito, propondo adaptações na área 

educacional, mas não em outras áreas. Por isso o objetivo deste estudo é discutir, com 

base na literatura, a importância do conhecimento de Libras para sua atuação profissional 

na saúde. 

OBJETIVO: 

O objetivo deste estudo é discutir, com base na literatura, a importância do conhecimento 

de Libras para sua atuação profissional na saúde. 

METODOLOGIA 

Para a elaboração desta pesquisa foram levantados artigos científicos que abordam a  

importância da libras no desenvolvimento da linguagem do surdo e para sua socialização. 

Os artigos foram selecionados nas bases de dados Llilacs, Medline, Scielo, bem como no 
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google acadêmico. Os unitermos usados foram “Libras e linguagem de sinais”. Apesar do 

termo linguagem de sinais não ser adequado, trata-se de um descritor em saúde cadastrado 

(DECS). 

DESENVOLVIMENTO 

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais a forma de comunicação e expressão, que 

possui um sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, 

que permite a transmissão de ideias e fatos (FRIZANCO; HONORA, 2008). A Língua 

Brasileira de Sinais é usada pela comunidade surda e seu uso têm crescido cada vez mais 

no século atual. No Brasil a Libras foi reconhecida como segunda língua oficial do Brasil 

pelo decreto 5.625/2005, que também institui em todo território nacional disciplinas 

curriculares nas instituições de ensino superior nos cursos de magistério, letras e demais 

licenciaturas, porém na área da saúde Libras é obrigatória apenas no curso de 

Fonoaudiologia. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Lichtig; Barbosa (2010, p. 211) mencionam que a “(...) comunicação deve obedecer a 

princípios como status linguísticos igualitário, no caso do Brasil do português brasileiro, 

utilizado pela comunidade ouvinte, e da língua brasileira de sinais (LIBRAS) utilizada pela 

comunidade surda (...).” A libras é considerada principal forma de comunicação do surdo.  

Por isso o reconhecimento e a ampliação do conhecimento sobre esta língua para diversos 

profissionais da saúde e demais estudantes do nível superior são de grande importância. 

Lopes (2011) afirma que “(...) o aprendizado das Libras possibilitou aos surdos a própria 

autoafirmação enquanto ser diferente, com necessidades distintas.”  Como forma de 

autoafirmação, é crucial para o surdo o conhecimento em Libras, por isso é necessário que 

outros profissionais adquiram este conhecimento. Por determinação da Constituição 

Federal, as empresas, o SUS e pessoas que atuam no serviço público devem prestar 

atendimento multiprofissional, promoção e prevenção da saúde auditiva para pessoas com 

deficiência. Apesar disso, verifica-se que o conhecimento sobre a Libras é pobre e que há 

poucos profissionais habilitados para isso. Além disso, a literatura sobre o assunto ainda é 

escassa. 
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