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RESUMO

No Brasil, com base no Censo Demográfico do IBGE (2010), 344 206 pessoas não conseguem escutar de forma alguma, 1 798 967 possuem grande 
dificuldade para escutar e 7 574 145 possuem alguma dificuldade. Os dados mostram que existem uma grande quantidade de pessoas surda e 
portadores de deficiência auditiva, e está estatística vem crescendo a cada ano, demonstrando que é uma população que necessitam de atenção 
especial, no meio educacional, social, trabalhista e da saúde. Para se ter acesso a esse conjunto relações sociais, o surdo ou deficiente auditivo 
encontra grande dificuldade devido a sua incapacidade de ouvir. Tal situação muitas vezes impede a incorporação dessas pessoas em ambientes 
sociais, causando uma trajetória frustrante devido ao preconceito, discriminação ou até mesmo rejeição de diversos grupos, incluindo a família. 
Nesta pesquisa a atenção se volta para a questão da saúde mental da comunidade surda, pois diante da dificuldade de inclusão que os mesmo 
encontra na sociedade, os surdos ainda carecem de uma compreensão mais clara sobre suas angustias, expectativas e demandas individuais e 
sociais.  Porém, mesmo diante da demanda que essa população trás, compreende-se que existe uma lacuna referente ao acesso do surdo ao 
psicólogo, além da escassez de modelos alternativos de atendimento a pessoas surdas, ocorre a falta da qualificação desses profissionais. É 
preciso pesquisas que possam promover uma reflexão, ou até mesmo chamar atenção de psicólogos em relação a terapia na área da surdez. 
Assim, a presente pesquisa surgiu devido à preocupação com demanda da saúde mental da comunidade surda, dando ênfase no atendimento 
psicológico a esses indivíduos, trazendo como problema de pesquisa o seguinte questionamento: porque é importante que o profissional de 
psicologia se qualifique em libras na atualidade? Deste modo, o objetivo geral desse artigo é apresentar a importância para o profissional de 
psicologia em relação à Língua Brasileira de Sinais. A pesquisa bibliográfica teve como base  estudos realizados sobre os aspectos referentes a 
importância da qualificação em libras para profissionais de psicologia, e o impacto que causa aos surdo e portadores de deficiência a falta de 
especialização por parte de profissionais de saúde mental. Para melhor entender o tema, a pesquisa contou para com um questionário 
respondido via internet, realizado em março de 2019 a partir do Google Forms. O questionário foi disponibilizado para profissionais que já 
atendem à essa demanda da população. Foi possível compreender que o acolhimento ao paciente surdo não é uma tarefa fácil e o terapeuta 
precisa estar empenhado em saber sobre a cultura e a comunidade surda, considerar todas as questões que perpassam o indivíduo na construção 
da identidade surda e refletir sobre seus processos psicossociais. Esse atendimento ao surdo torna a comunicação acessível, proporcionando 
maior cuidado à saúde mental desse público, reduzindo as barreiras da linguagem, favorecendo, assim, a inclusão - que  não implica apenas em  
mudanças teóricas, mas importantes mudanças ideológicas e práticas.
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