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Resumo: A Libras é uma língua de sinais brasileira, natural (Lei 10.436/02), que flui da 

necessidade de comunicação entre as pessoas que utilizam esta modalidade gestual-

visual para se comunicar, que em sua maioria são as pessoas surdas e deficientes 

auditivos, sendo a ausência da audição responsável pelo fato dos surdos recorrerem a 

outros caminhos para desenvolver suas necessidades linguísticas. Contribuir para 

superar a distância que se produziu historicamente entre os surdos considerados “os 

deficientes” e os ouvintes considerados “os normais”, sem fazer com que sua maneira 

diferente de comunicação, ou que seu domínio linguístico-cultural se torne um mundo 

ou uma sociedade à parte é o que norteia o presente projeto. Ao final espera-se dos 

participantes uma comunicação básica em libras (alfabeto manual, numerais e sinais 

necessários a uma comunicação emergencial na área da saúde) além de subsidiar os 

profissionais já existentes ou novos profissionais para atender as exigências das 

demandas do processo de inclusão na área da saúde, ou seja, melhorar o acesso das 

pessoas com surdez aos profissionais da saúde.  
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LIBRAS AND HEALTH 

 

 

Abstract: Libras is a Brazilian sign language, natural (Law 10.436 / 02), which flows 
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from the need for communication between people who use this gesture-visual mode to 

communicate, which are mostly deaf and hard of hearing. , and the absence of hearing is 

responsible for the fact that deaf people use other ways to develop their language 

needs.Contribute to overcoming the distance historically produced between the deaf 

considered “the disabled” and the listeners considered“the normal”, without makingtheir 

different way of communication or their linguistic-cultural domain become a world or a 

society. apart is what guides the present project. At the end, the participants are 

expected to communicate in pounds (manual alphabet, numerals and signs necessary for 

emergency communication in the health area) and subsidize existing or new 

professionals to meet the demands of the inclusion process. health, that is, to improve 

the access of deaf people to health professionals. 

 

Keywords: People with deafness, Health, Pounds. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A comunicação das pessoas com surdez é feita através da comunicação gestual, 

que pode ser o português sinalizado, mimica, pantomina, entre outros. Neste caso, será 

abordado a Língua de Sinais, mais precisamente a Libras (Língua Brasileira de Sinais). 

Em Libras faz-se o uso da datilologia, que é uma maneira de soletrar palavras 

com as mãos, utilizando o alfabeto manual, onde aplica-se principalmente diante de 

nomes próprios, já que em Libras existem sinais para quase todas as palavras 

conhecidas. Para a execução de sinais, usa-se o movimento das mãos, de acordo com a 

configuração das mesmas, além do uso das expressões facial e corporal, quando 

necessário. 

A língua de sinais, não é universal, sendo diferente de um país para outro, pois 

sofre variações de acordo com a questão regional e como exemplo, temos o alfabeto 

manual, que é diferente em cada país, onde em alguns utiliza-se as duas mãos e em 

outros apenas uma. No Brasil a língua de sinais oficial é a Libras (Língua Brasileira de 

Sinais) citada anteriormente, a qual será abordada no decorrer do curso, assim como, a 

conceituação, características e mitos da Língua de Sinais, a história da educação de 

surdos no Brasil e no mundo, perspectiva bilíngue e inclusiva e em seguida dar início 

ao estudo da Libras para que possam entender este novo idioma, para assim buscar 

conversar e entender as pessoas com surdez e deficiência auditiva. 
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Tendo como objetivo despertar nos acadêmicos e profissionais da saúde o 

interesse pelo melhor atendimento as pessoas surdas e deficiente auditivo estimulando 

ações de humanização ao atendimento clinico desta clientela, desenvolver os 

conhecimentos básicos da Libras, bem como, tornar possível a comunicação entre 

surdos e ouvintes no convívio social, promovendo a compreensão da Libras, da cultura 

e identidade da pessoa surda. 

 

2. HISTÓRICO E MÉTODOS   

 

Ao longo da história, existem vários registros e pesquisas vinculadas ao 

desenvolvimento humano entre elas, afirmações nos mostram que o indivíduo se firma 

como pessoa humana por meio da linguagem, sendo por meio dela que a humanidade 

dimensiona seus valores, suas relações sociais, seus desejos, seja de justiça ou de 

liberdade. Sendo ainda, por meio da linguagem que se pode planejar o mundo interior 

e exterior. O diálogo permite a humanidade ir além dos limites individuais do estado 

de coisas existentes no mundo, seja ele produzido oralmente ou gestualmente. 

Transpor as fronteiras da comunicação que estão sobrepostas entre surdos e 

ouvintes significa superar as diferenças e o individualismo, e descobrir que na 

interação entre a língua oral e a língua de sinais pode-se construir e compartilhar uma 

comunicação. 

É possível superar as distâncias linguísticas entre surdos e ouvintes, para tanto é 

essencial os cursos de Libras - Língua Brasileira de Sinais que envolva ouvintes e/ou 

surdos, e lhes proporcionem além da comunicação a inclusão social. 

O projeto justifica-se, pelas mudanças significativas na educação de surdos nas 

duas últimas décadas principalmente relacionadas na organização educacional e 

escolar, em consonância com o Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que 

regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais, destacando a participação dos surdos nos movimentos sociais 

surdos, nas decisões pedagógicas, à formação de professores surdos e ouvintes, 

mudanças no currículo escolar, presença de instrutores surdos nas escolas e 
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considerável valorização da língua de sinais como primeira língua, além da área 

profissional que possibilita uma vasta demanda de pessoas surdas inseridas no mercado 

de trabalho. 

Neste sentido, uma das mudanças registradas nesses últimos anos é a efetivação 

do cumprimento dos direitos de surdos ter acesso à comunicação por intermédio do 

intérprete de língua de sinais, principalmente no âmbito educacional, que deve ser 

estendido por todos os espaços que são frequentados por estas pessoas, inclusive na 

área da saúde. No entanto, a questão do oralismo como ideologia dominante teve como 

estratégia mais explícita a proibição do uso da língua de sinais, o controle e o 

disciplinamento dos surdos assim como o fracasso escolar maciço. Com o domínio do 

oralismo não houve um equilíbrio entre as duas línguas (língua portuguesa e libras) e 

entre os surdos e ouvintes usuário de libras. Como consequência, os usuários da língua 

de sinais apresentavam uma defasagem muito acentuada na escrita e leitura. 

Com a legalidade da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e a proposta do 

bilinguismo na educação de surdos, criou-se o direito dos estudantes surdos incluídos 

no ensino regular, o acesso ao auxílio do profissional intérprete de língua de sinais na 

sala de aula, consequentemente por ser uma prática recente ainda é grande a falta 

destes profissionais, com isso, o acesso dos surdos na educação, no mercado de 

trabalho, na saúde e em outros âmbitos sociais fica extremamente comprometido. 

Espera-se que esse projeto com o enfoque que pretendemos, possa vir a somar 

aos estudos já existentes na pretensão de concretizar, cada vez mais, as práticas de 

respeito e de igualdade à diferença, conforme a Constituição Brasileira preconiza. 

Para o desenvolvimento deste projeto, foram reunidas informações teóricas e 

práticas acerca da gramática da LIBRAS, cultura e comunidade surda, tradução e 

interpretação, processos de leitura e escrita pelos surdos na Língua Portuguesa, a 

acessibilidade da pessoa surda na área da saúde e as especificidades linguísticas 

relacionadas a Língua Brasileira de Sinais. Este curso foi elaborado para permitir a 

aquisição da Libras, revelando e desvendando os aspectos linguísticos que ricamente 

compõem essa modalidade comunicativa, podendo colaborar para que a comunidade 
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escolar e a sociedade em suas diferentes instâncias públicas e privada se modifiquem e 

se abram para a comunicação com os surdos. 

 

2.1 Metodologia 

 

As aulas teóricas e práticas serão ministradas em Língua Portuguesa e em 

Libras pelos ministrantes deste curso. 

As aulas serão expositivas, com estratégias práticas de ensino para que ocorra o 

processo de ensino-aprendizagem de forma prazerosa, produzindo diálogos simples, 

proporcionando uma comunicação básica em Libras com os Surdos. 

Serão priorizados conhecimento corporal, desenvolvimento das expressões 

faciais e corporais, alfabeto manual, números, saudações e contextos na área da saúde 

e diálogos.  

  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao finalizar este curso espera-se ter oportunizado aos participantes a aquisição da 

Libras básica e seu tratamento como meio eficiente para os surdos adquirirem 

conhecimentos práticos e científicos, que seja desmistificado os pré-conceitos existentes 

em relação aos surdos e seu receio de aproximação, contribuindo para que realmente 

haja comunicação, que se sintam estimulados para dar a continuidade e o 

aperfeiçoamento da Libras. 
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