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RESUMO

É preciso linguagem para comunicar-se. A partir dessa afirmação, o presente estudo buscou apresentar o estado da arte de produções, na área da 
psicologia brasileira, acerca da temática do uso da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) na relação terapeuta-paciente. O que acontece quando um 
surdo adoece e procura um profissional da área de saúde, seja ele psicólogo, médico, enfermeiro, etc? Qual a qualidade do atendimento 
prestado, se o profissional não conhece LIBRAS? Se a comunicação não é eficiente, será, o diagnóstico, eficaz? Tais questionamentos são 
inquietações responsáveis por nortear esta pesquisa preliminar, desenvolvida a partir de uma revisão sistemática que teve como base as 
seguintes categorias: os modelos de surdez (clínico-terapêutico e o socioantropológico); relações familiares/sociais e sexualidade; e linguagem e 
escolaridade. São consideradas as produções de 2006 a 2015 e disponibilizadas nos indexadores SciELO e PePSIC. Os achados permitem apontar 
uma prevalência do modelo socioantropológico.  Sob este modelo, os surdos são vistos a partir de uma dupla perspectiva, linguística (LIBRAS) e 
cultural (surdos), e a surdez é condição humana diferenciada que insere a pessoa surda em um grupo linguístico minoritário, que encontra, na 
língua de sinais e no bilinguismo, a valorização de seus direitos e da cultura surda.  No entanto, percebe-se a presença da psicanálise trazendo 
novos olhares sobre o binômio, já tradicional. Sob esta visão, a surdez é tida simplesmente como uma deficiência. Esses modelos de surdez 
também são adotados em outros ambientes sociais, como o familiar, que pode revelar a forma como é tido o surdo: um deficiente ou, 
simplesmente, uma pessoa com outro código comunicativo. Dessa forma, a LIBRAS, assim como o construto social no qual o surdo está inserido, 
foram vistos como elementos fundantes na construção da identidade do surdo e como instrumento eficaz de comunicação. Na pesquisa, 
identificou-se uma carência de produção científica e uma necessidade de se ampliar a discussão sobre a surdez, principalmente nas regiões Norte 
e Nordeste, visto que a maioria das pesquisas analisadas foi produzida nas regiões Sul e Sudeste. Outro ponto relevante identificado é que a 
maioria dos estudos é desenvolvida por acadêmicos, e não por profissionais que clinicam e, efetivamente, prestam atendimento aos surdos. Por 
fim, identifica-se a necessidade de rever a formação dos profissionais da saúde, no tocante à preparação para atender esses pacientes que se 
comunicam a partir de outra linguagem.
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