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Através de um convite do imperador Don 
Pedro II ao francês Ernest Huet, que trouxe a 

Língua de Sinais francesa e implantou a Língua 
Nacional de Sinais.





Primeiras escolas de surdos no Brasil

O professor francês Hernest Huet  veio a convite de D.Pedro II para fundar a primeira 

escola para meninos surdos, Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Utilizavam o método 

combinado.

Criaram a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), mistura da Língua de Sinais Francesa com 

os sistemas de comunicação.

*Instituto Santa Terezinha (SP);

*Escola Concórdia (RS);

*Centro de Audição e Linguagem Ludovico Pavoni – CEAL (DF).



1.994 - passa-se a utilizar a abreviação,
criada pela própria comunidade surda. 





Os Surdos e as reivindicações por um país melhor!











ESCUTAR  A PRIMEIRA VEZ















LIBRAS

✔ Tem origem francesa. 

✔ LS: Sigla de Língua de Sinais.

✔ A LIBRAS não é universal. Cada país tem a sua própria língua de sinais.

✔ Percepção visual e as expressões faciais e corporais são os fatores fundamentais 

da Língua Brasileira de Sinais.

IMPORTANTE: O aprendizado requer uso diário, tempo e contato com os usuários 

da língua.

























⮚ Como disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior e

na educação profissional, a partir de um ano da publicação deste Decreto.

⮚ Reconhecimento da educação bilíngüe.

⮚ Língua de sinais como 1º língua e Língua Portuguesa como 2º língua.

⮚ A Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa.



DO ATENDIMENTO À SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA

Art. 16. O Sistema Único de Saúde – SUS, na perspectiva da inclusão plena das pessoas com deficiência auditiva em todas 
as esferas da vida social deverá garantir a atenção integral à sua saúde, nos diversos níveis de complexidade e 
especialidades médicas, efetivando:

I– tratamento clínico e atendimento especializado, respeitando as especificidades de cada caso;

II - diagnóstico da deficiência auditiva;

III - seleção, adaptação e fornecimento de prótese auditiva, quando indicada;

IV - acompanhamento médico e fonoaudiológico e terapia fonoaudiológica;

V– atendimento em reabilitação por equipe multiprofissional;

VI - atendimento fonoaudiológico às crianças e jovens matriculados na educação básica, de acordo com as necessidades 
terapêuticas do aluno;

VII– orientações à família sobre as implicações da surdez e sobre a necessidade que a criança com perda auditiva tem, 
desde seu nascimento, de poder acessar um instrumental lingüístico compatível com suas possibilidades;

VIII– atendimento na rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS por profissionais capacitados para o uso de LIBRAS 
ou para sua tradução e interpretação; e

IX - apoio à capacitação e formação de profissionais da rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS para o uso de 
LIBRAS e sua tradução e interpretação.







PAPEL DO INTERPRETE:

⮚ O tradutor e intérprete tem de fazer a comunicação da língua oral para libras e vice-versa entre surdos 

e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes.

⮚ Interpretar a língua portuguesa em atividades didático-pedagógicas e culturais em instituições de 

ensino, para viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares.

⮚ Poderá atuar também no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das instituições de 

ensino e repartições públicas, além de prestar serviços em depoimentos em juízo, em órgãos 

administrativos ou policiais.





























O surdo é um indivíduo que não ouve ou que mal 
ouve.

Mudo é aquela pessoa que não 
fala ou que não emite som 
algum. 













Surdez - Causas mais frequentes

1) Congénita:
⮚ Hereditariedade.
⮚ Doenças durante a gravidez: rubéola, sífilis, toxoplasmose.
⮚ Medicamentos que a mãe toma durante a gravidez.
⮚ Incompatibilidade do fator Rh entre a mãe e o do pai.
⮚ Parto prematuro.
⮚ Hidro e Microcefalia.

2) Adquirida
⮚ Infecção: meningite, otite média
⮚ Traumatismo craneano
⮚ Sarampo / papeira
⮚ Remédios Ototóxicos
⮚ Ruído







10 sinais que podem indicar a perda auditiva em crianças

1) – A criança repete “O que?” com muita frequência quando é falado algo com ela.

2) – Ela parece dispersa, desatenta e no seu “próprio mundo”.

3) – Grande dificuldade de compreender a fala em ambientes ruidosos.

4) – Apresenta dores de ouvido ou zumbido com frequência.

5) – Tem dificuldade de respirar pelo nariz, respira pela boa e/ou ronca a noite com 
frequência.

6) – Passa a observar os lábios de quem fala com muita atenção, para fazer leitura labial.

7) – Não reage a sons de campainha ou telefones tocando.

8) – Dificuldade de se engajar nos trabalhos em grupo na escola.

9) – Apresenta atrasos no desenvolvimento da fala .

10) – Irritabilidade excessiva e sem causa aparente.





GRAMÁTICA DA LIBRAS
⮚Os sinais são formados a partir da combinação do movimento das mãos e do 

ponto no corpo ou no espaço onde esses sinais são feitos.  

⮚A memória auditiva será substituída pela memória visual. Entonação e 

acentuação serão aspectos de expressão facial, corporal e agilidade manual.

⮚Obedece a regras próprias que refletem a forma de o surdo processar suas 

idéias, com base em sua percepção visual-espacial da realidade. 

⮚ Na estruturação da LIBRAS não são usados artigos, preposições, conjunções, 

porque esses conectivos estão incorporados ao sinal.

⮚Parâmetros na LIBRAS.



TIPOS DE SINAIS
Simples: quando formados por um único sinal.
Ex: estudar, aula.

Compostos: quando formados por dois ou mais sinais.
Ex: mãe, escola.

QUANTO À FORMA:

Icônicos: Formas lingüísticas que imitam o referencial real.
Ex: copo, bola, nadar.

Arbitrários: quando não apresentam compromisso algum com a forma ou o movimento. São sinais 
codificados que em geral expressam idéias abstratas, sentimentos e emoções, e precisam ser 
aprendidos.
Ex: aceitar, difícil.

QUANTO À SEMÂNTICA:
Polissêmicos: quando possuem dois ou mais significados, de acordo com o contexto.
Ex: filosofia, faculdade.















































https://www.youtube.com/watch?v=0CjU7Mz8rSU&list=PLqRFj_LQsbhwb9TH42iSdVANJsEnwZQfB&ab_channel=HandTalk
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