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RESUMO

Este estudo busca demonstrar a importância da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como Língua Oficial da Comunidade Surda que, embora já 
tenha sido reconhecida e regulamentada como meio legal de comunicação pela lei nº 10.436 desde 2002, na prática ela ainda enfrenta muitos 
obstáculos a serem vencidos. Por se tratar de uma língua espaço-visual, a forma de comunicação segue uma dinâmica diferente de uma língua 
oral-auditiva, o que torna a compreensão do diálogo um desafio ainda maior. A Comunidade Surda tem encontrado, na falta de conhecimento da 
LIBRAS, uma barreira linguística que a impede de expressar suas necessidades, dores e alegrias. Devido à pouca noção da Cultura Surda, por parte 
dos ouvintes, a Comunidade enfrenta inúmeros preconceitos. Muitos ainda confundem gestos com língua e/ou com Linguagem, mas, há 
diferenças significativas entre elas. Na área da Linguística Saussure (1916) já demonstrava preocupação em distingui-las. Outra dificuldade é a 
aparente homogeneização no modelo de surdos. Não existe um único, mas, diferentes modelos, alguns são bilingues, se comunicam em LIBRAS e 
em Português, outros apenas em LIBRAS, e ainda, alguns não são alfabetizados em nenhuma língua; um fator que  influencia essas variações é o 
modelo de surdez adotado: clínico-terapêutico ou socioantropológico, o primeiro modelo define surdez como sendo uma deficiência, o foco está 
no diagnóstico e na reabilitação, a aprendizagem da língua oral é o principal objetivo das intervenções educacionais e  terapêuticas. O segundo 
apresenta a surdez como uma diferença cultural e linguística, o enfoque na educação está na defesa do bilinguismo. Pesquisas realizadas 
recentemente sobre o aprendizado da LIBRAS demonstram que essa língua pode ser comparada ao aprendizado das línguas faladas em diversos 
sentidos. Quanto à metodologia foi realizada uma revisão bibliográfica, de abordagem qualitativa, que teve como base as seguintes categorias: os 
modelos de surdez, as relações sociais e linguagem. Foram seguidos os critérios de inclusão, os termos descritores já citados, as produções de 
2008 a 2018 indexados no portal SciELO, PePSIC e Google Acadêmico. Os dados obtidos como conclusão deste estudo apontam uma prevalência 
do modelo socioantropológico, no qual a surdez é condição humana diferenciada que insere o surdo em um grupo linguístico minoritário. 
Portanto, conclui-se que a LIBRAS, pode ser vista como elemento fundante na construção da identidade do surdo e como instrumento eficaz de 
comunicação.
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