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Resumo 

O presente relato busca explanar a experiância de um membro do Time Enactus da              
Universidade Federal do Ceará em relação ao aprendizado de Libras, e como essa vivência              
influenciou na percepção das dificuldades e dos desafios enfrentados pela comunidade surda.            
A Libras, segundo idioma ofical do Brasil, é o principal método de comunicação utilizado              
pelas pessoas surdas, mas é pouco difundido entre os ouvintes. Com isso, para que os surdos                
possam conviver em uma sociedade predominantemente ouvinte precisam do suporte de um            
intérprete da língua de sinais e: conhecer a língua portuguesa. Contudo a política de educação               
inclusiva do Brasil tem se apresentado de modo ineficiente, dificultando ainda mais a inserção              
do surdo na sociedade e o seu desenvolvimento social e psicológico. 
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INTRODUÇÃO 
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A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), instituída oficialmente em 2002, através da            

Lei nº 10.436/2002, é a segunda língua oficial do Brasil. Ela surgiu com base na linguagem de                 

sinais francesa, em conjunto com alguns gestos já utilizados pelos surdos das várias regiões              

do Brasil, e possui estrutura e regras próprias. 

Diferentemente do que alguns pressupostos equivocados do senso comum afirmam, a           

Libras não é uma linguagem, tampouco uma representação gestual da língua portuguesa.            

Como o próprio nome diz, ela é uma língua, e possui diferentes níveis linguísticos, como               

morfologia, fonologia, sintaxe, pragmática e semântica, por isso é ensinada com toda sua             

estrutura e complexidade. A principal diferença está na modalidade de articulação, que é             

visual-espacial. Outro pressuposto que é enganosamente difundido é o de que a Libras é              

universal. Na realidade, cada país tem a sua própria estrutura de linguagem, a qual pode               

variar, inclusive, de região para região, a depender da cultura do local e das expressões e                

regionalismos utilizados na linguagem comum. 

Além dos equívocos em relação à língua de sinais, existem também estereótipos no             

tocante a aprendizagem do surdo. A primeira delas, que perdurou até o século XV, é a de que                  

os surdos eram considerados ineducáveis. Felizmente, como reflexo das lutas e resistência dos             

surdos essa ideia foi abolida. Outro fator, esse ainda visível nos dias atuais, é o de que os                  

surdos conseguem compreender o que as pessoas estão falando a partir da leitura dos lábios,               

assim sendo, estaria resolvida a questão do acesso a informações em vídeos e filmes. Outra               

crença equivocada é que os surdos conseguem ler, como qualquer pessoa, um texto escrito na               

língua portuguesa. Os que desenvolveram a alfabetização em Português, sim conseguem,           

porém, essa é uma realidade ainda rara, visto que, os surdos além de não terem fácil aceso ao                  

ensino da língua portuguesa, são desprovidos biologicamente do principal recurso utilizado no            

aprendizado de uma língua oral: a audição dos fonemas e seu papel na constituição das sílabas                

e consequentemente das palavras. 

É através do uso da língua de sinais que os surdos poderão se comunicar, se expressar,                

bem como alcançar o pleno desenvolvimento mental, social e individual. Ela propicia a             

interação e comunicação entre surdos, primordial para garantir o espaço deles na sociedade e              

permitir que possam realizar todas as tarefas convenientes a qualquer indivíduo, como            

estudar, trabalhar, se divertir, namorar, entre outras infinitas atividades.   



 
 

Após a institucionalização da Língua Brasileira de Sinais é possível afirmar que esta             

permitiu aos surdos sua inserção na sociedade como indivíduos possuidores de direitos,            

passando a ter acesso a informações, partilhando ideias, desejos e sentimentos; rompendo,            

assim, com uma realidade que os relegavam a incapacidade de aprender, e de se sociabilizar               

com as outras pessoas, sendo privados de seus direitos básicos.  

Embora seja direcionada, a Língua Brasileira de Sinais também pode (e deve) ser             

aprendida pelos ouvintes, independente se convive com um surdo em seu meio social ou              

precisa se qualificar para um trabalho. Aprender é inspirador e traz, além do conhecimento, a              

sensação de ajudar os deficientes auditivos a terem mais espaço, pensando sempre em             

acessibilidade e métodos avançados de integração.  

 

CURSO DE LIBRAS – UMA IMERSÃO NA CULTURA SURDA 

 

Apesar das muitas lutas da comunidade surda, a Libras ainda é pouco conhecida e              

usada entre os ouvintes. A exemplo disso, pode-se citar a grande polêmica em torno do tema                

da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017, o qual foi “Desafios para a                 

formação educacional de surdos no Brasil". De acordo com o que foi relatado na mídia,               

grande parte dos candidatos demonstraram despreparo para desenvolver uma redação com           

essa temática. Por outro lado, o fato de uma categoria que sofre gritante invisibilidade social               

ser tema de um exame de grande importância para os vestibulandos do país, mostra que existe                

algum esforço no sentido de dar maior visibilidade a esse grupo, e causar reflexões sobre               

possíveis melhorias e soluções para os problemas enfrentados pela comunidade surda.  

Para a Língua Brasileira de Sinais, o status de língua oficial não é validado na prática.                

Para mudar essa realidade é preciso que ela seja tratada, não só pelos surdos mas também                

pelos ouvintes, como realmente do povo, como de fato o segundo idioma oficial do país, e que                 

se busque defendê-la e aprendê-la.  

Com base nisso, este relato de experiência traz uma explanação das observações e             

aprendizados de um membro do Time Enactus da Universidade Federal do Ceará sobre o              

lingua brasileira se sinais aprendizado em Libras, e principalmente, sobre a comunidade e a              

cultura surda vivenciados em um curso básico de Libras presencial, destinado a ouvintes,             

realizado pela autora, por um período de 2 anos e meio.  



 
 

O curso em questão foi e é ofertado pelo Centro de Referência em Educação e               

Atendimento Especializado do Ceará (CREAECE), localizado em Fortaleza e mantido pelo           

Governo do Estado. Todos os professores do curso são surdos. Com isso, nas aulas iniciais               

existia a presença de um intérprete de Libras para traduzir as informações importantes             

necessárias ao andamento das aulas. Após esse período inicial, apenas o professor e os alunos               

permaneciam em sala.  

As primeiras aulas não foram fáceis, a comunicação não era tão simples, algumas             

informações não ficavam muito claras, e constantemente os alunos requisitavam a presença do             

intérprete, que por sua vez, informava que os alunos deveriam esforçar-se para compreender o              

professor. Apesar das dificuldades, pôde-se perceber que esse choque de comunicação era            

necessário para que o aluno procurasse de fato aprender a língua, para assim, poder              

comunicar-se com o professor.  

Assim como acontece com outros cursos de idiomas, para uma melhor compreensão            

da língua é necessário uma imersão na história, nos costumes e na cultura dos falantes nativos                

daquela língua, com a Libras não seria diferente. Pelo contrário, torna-se ainda mais             

necessário, visto que a língua de sinais tem toda uma questão de formação e identidade do                

surdo. Dessa modo, foi possível entender algumas lutas da comunidade surda, compreender            

que algumas convenções da cultura ouvinte não fazem sentido para os surdos e vivenciar um               

pouco esse universo, entendendo o quanto a dificuldade de comunicação pode comprometer o             

desenvolvimento social e psicológico de um ser. 

 

DESAFIOS E DIFICULDADES DA COMUNIDADE SURDA  

 

Percebe-se que a acessibilidade para surdos ainda é um desafio. Essa parcela da             

população ainda enfrenta dificuldades para conseguir realizar atividades cotidianas: ir ao           

banco, fazer compras, ir ao médico, ou mesmo conviver com os ouvintes no âmbito da               

sociedade, como por exemplo, sociedade, como por exemplo, assistir um filme no cinema, um              

seminário ou uma palestra, tornam-se atividades difíceis para os surdos.  

Uma das principais causas dos problemas mencionados acima é a ausência de            

intérpretes da língua de sinais nos espaços sociais, principalmente em órgãos públicos ou que              

prestem serviços essenciais. Outro motivo, é o desconhecimento da língua portuguesa por            

partes dos surdos, visto que as políticas educacionais inclusivas e suas práticas pedagógicas             



 
 

no que se refere ao ensino da Língua Portuguesa ainda apresentam um grande descompasso.   

De acordo com o Art. 14º do Decreto nº 5626 de 2005 “As instituições de ensino                

devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas 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; sendo previsto o ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas             

surdas”. Contudo, a realidade da educação brasileira que impõe a educação inclusiva com             

alunos surdos e/ou com outras deficiências nas salas do ensino regular apresenta, geralmente,             

um quadro de professores com falta de capacitação, tanto no ensino regular quando na              

educação especial; Déficit de recursos que possibilitaria a complementação pedagógica e a            

ausência do suporte do intérprete de Libras. 

A atuação do intérprete é essencial, pois sem a sua presença se torna impossível para               

o(a) aluno(a) surdo(a) adquirir conhecimentos e absorver conteúdos ministrados na aula pelo            

professor ouvinte. Assim, afirmam Lacerda et al. (2011, p. 5), “o objetivo principal não é               

apenas traduzir, mas buscar, juntamente com o professor, meios diferenciados de ensino para             

que o aluno surdo possa ser favorecido por uma aprendizagem especificamente elaborada e             

pensada, e, consequentemente, eficiente”. 

A presença do intérprete de Libras para mediar a comunicação em sala de aula é de                

suma importância. No entanto, não é possível incluir um(a) aluno(a) surdo(a) em uma sala de               

aula regular apenas com a presença do intérprete, sem que a comunidade escolar se envolva               

no processo, garantindo a efetividade do ato inclusivo. Para que este processo ocorra, é              

necessário criar um ambiente favorável no qual o(a) surdo(a) possa desenvolver suas            

potencialidades, habilidades, competências e sua criatividade como qualquer outro aluno. 

 

 

 

Neste sentido, é preciso que o sistema de educação disponibilize para as escolas os              

recursos necessários ao processo. E que a sociedade se engaje maciçamente. Entretanto, a             

maioria das escolas que recebem alunos(as) surdos(as) não disponibilizam recursos humanos           

e materiais/pedagógicos. Dessa forma, o(a) aluno(a) surdo(a) é inserido nas escolas; contudo,            

a inclusão escolar pode estar ocorrendo nesse processo ou não. 

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aprender a Língua Brasileira de Sinais pode ser um desafio para algumas pessoas e              

uma prática simples para outras. Tudo depende da dedicação e do interesse em conhecer o que                

permeia a Libras e seus recursos. O maior obstáculo para certos alunos é o fato de não                 

conviver com muitos deficientes auditivos diretamente, o que pode prejudicar o aprendizado            

orgânico, afinal, ter a ajuda de uma  pessoa fluente para colocar em prática toda a teoria                

absorvida é ótimo e leva a um desenvolvimento eficiente. 

Conhecer um pouco mais sobre a comunidade surda, suas lutas e desafios, é entender              

que as pessoas surdas não querem ser vistas como deficientes auditivos, o que implica uma               

visão negativa da surdez. É saber que a cultura surda está em ser membro de uma                

comunidade, aceitar e ser aceito como membro dessa cultura. Isso quer dizer, ter atitude              

audiológica: ser uma pessoa que não escuta, mas ser também uma pessoa política, lutar pelos               

direitos de cidadania, pelo respeito da sua cultura e aceitação das diferenças; atitude             

linguística: usar a língua de sinais como meio mais natural de comunicação; Ser um membro               

social: estar envolvido com associações de surdos, frequentar escolas especiais, ter família            

e/ou amigos surdos. 

Portanto, falar com as mãos identifica o ser surdo, e aprender a língua de sinais é                

conviver com pessoas que, em um universo de barulhos, encontram-se com indivíduos que             

estão percebendo o mundo, principalmente, pela visão, e isso os torna diferentes e não              

necessariamente deficientes. Além disso, essa vivência na cultura surda desperta alguns           

questionamentos: até que ponto a sociedade está fazendo o que deve? Até que ponto temos               

conseguido nos colocar no lugar do outro e colaborar no empoderamento das classes menos 

 

favorecidas? O que estamos fazendo para que a desigualdade seja diminuída? Estes             

deveriam ser parâmetros básicos de reflexão da sociedade atual. 
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