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INTRODUÇÃO: 

Aproximadamente 95% das crianças com surdez nascem em lares de famílias ouvintes que 

desconhecem a Língua Brasileira de Sinais, a Libras1, uma língua de natureza visuo-motora que possui 

sistema linguístico e estrutura gramatical próprios e seu aprendizado em tempo oportuno é essencial para 

o desenvolvimento cognitivo e comunicativo da criança surda2.  

A aquisição de uma língua é um processo espontâneo diante do fornecimento de inputs 

linguísticos à criança em fase de aquisição. Essa aquisição é fundamental para a construção da 

identidade das pessoas, pois é por meio da língua que o indivíduo elabora seus pensamentos3. A 

aquisição das línguas de sinais é natural para as crianças surdas, já que não passa pelo sistema oral-

auditivo. Já as línguas orais, por dependerem do sistema oral-auditivo, são adquiridas com dificuldades 

pelas crianças surdas, podendo trazer complicações para o seu desenvolvimento de forma geral. Assim, a 

aquisição das línguas de sinais como a primeira língua (L1) para essas crianças é essencial para evitar 

atrasos cognitivos, linguísticos e escolares4. Quadros (2006)5 salienta ainda que a aquisição de uma 

língua oral por crianças surdas não se dá de modo espontâneo, mas implica em um trabalho sistemático. 

Levando em consideração que é a família que escolhe a primeira língua da criança em um 

contexto de surdez, os pais são então em parte responsáveis pelo desenvolvimento do seu filho surdo6. 

Diante disso, a orientação aos pais dada pelos profissionais da saúde sobre a importância da LIBRAS no 

contexto familiar é de suma importância para essa criança. Alguns autores7 afirmam que sem o 

conhecimento da Libras os pais limitam suas conversas com seus filhos surdos com relação a assuntos 

cotidianos, levando a dificuldades de relacionamento e consequentemente a “uma série de condições 

prejudiciais ao seu desenvolvimento, entre eles o isolamento, a agressividade, o desentendimento, o 

distanciamento e um progresso intelectual prejudicado” (p. 106). 

A comunicação é fundamental para o estabelecimento de relações interpessoais, assim, pode-se 

refletir que quando a comunicação é afetada as relações interpessoais também são. Dessa forma, a falta 

da fluência na língua de sinais, que é uma facilitadora da convivência familiar, provoca alterações na 

qualidade da comunicação que se tornam empobrecidas e apresentam falhas. Quando a família não 

utiliza a língua de sinais, os vínculos familiares estão circundados por fragilidades que continuarão em 

todos os ciclos de vida do indivíduo surdo8.  
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É importante ressaltar que para o aprendizado de uma nova língua, nesse caso a Libras, os pais 

necessitam, além de tempo, de prática e dedicação9. Entre os desafios do aprendizado da Libras pelos 

pais ouvintes trazidos pela literatura têm-se o desinteresse, o distanciamento entre os pais e a 

comunidade surda, baixa disponibilidade e dificuldades motoras e compreensivas4. 

A literatura aponta que ainda há poucos trabalhos sobre a interação entre a família e os surdos10. 

Assim, na ausência da Libras e consequentemente de uma comunicação efetiva, os vínculos familiares 

enfrentam dificuldades que podem se estender em todos os ciclos de vida do indivíduo surdo8. Dessa 

forma, discutir a importância do aprendizado da Libras pelos pais e de que maneira ela ocorre evidencia 

o papel da Libras no vínculo de uma família de criança surda e ajuda a comunidade científica a 

compreender os desafios vivenciados por esses pais a fim de procurar soluções e a viabilizar a aquisição 

da Libras por eles. 

O objetivo geral do estudo foi conhecer como ocorre a aquisição da Libras pelos pais de crianças 

surdas atendidas em uma instituição pública. Para que esse objetivo fosse alcançado, buscou-se conhecer 

o engajamento dos pais de crianças surdas no aprendizado da Libras; levantar desafios vivenciados pelos 

pais nesse aprendizado; discutir a relação entre a aquisição da Libras pelos pais de crianças surdas e o 

conhecimento sobre a língua e; compreender o papel da Libras na vida cotidiana dessas famílias. 

METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo transversal, de caráter qualitativo. Os sujeitos do estudo foram pais 

ouvintes de crianças surdas que participam de atendimentos no Centro de Estudos e Pesquisa em 

Reabilitação "Prof° Dr. Gabriel O. S. Porto” (CEPRE), da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). 

Foram selecionados para o estudo todos os pais ouvintes de crianças surdas que realizam 

acompanhamento no CEPRE, cujos seus filhos tinham até 10 anos de idade e surdez pré lingual de grau 

severo ou profundo. As crianças deveriam estar no processo de aquisição do uso da Libras. Desta forma, 

foram excluídos do estudo pais de crianças que frequentavam os ambulatórios do CEPRE a menos de 6 

meses por ainda estarem em período de adaptação do programa e pais que não se encaixem nos critérios 

de inclusão acima descritos. 

A coleta dos dados ocorreu através da aplicação de um roteiro de entrevista semiestruturado com 

dez questões abertas a esses pais na própria instituição em uma sala de terapia, no momento em que 

aguardam o atendimento de seus filhos. A entrevista durou cerca de dez minutos e foi gravada para ser 

transcrita e analisada. A análise dos dados utilizou a técnica análise de conteúdo.  

No que se refere a categorização dos dados coletados na entrevista, pensando em atingir os 

objetivos propostos, a pesquisa teve as seguintes categorias de análise: (1) Orientações recebidas a 

respeito da linguagem de seus filhos após o diagnóstico; (2) O conhecimento dos pais acerca da Libras; 

(3) Engajamento dos pais no aprendizado da língua de sinais; (4) Desafios vivenciados pelos pais no 

aprendizado e no uso da Libras e (5) O papel da Libras no cotidiano da família. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sob nº CAAE 

45204221.5.0000.5404, com parecer nº 4.802.052, de junho de 2021. Visando o respeito às normas de 

ética em pesquisa com seres humanos, os pais selecionados para o estudo participaram somente 

mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Ao todo, foram entrevistadas dez mães. Quanto às características pessoais das participantes, quatro eram 

donas de casa e as idades variaram de 21 a 47 anos. Todas as mães foram identificadas com a letra M seguida de um 
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número atribuído para cada uma, de modo sequencial. Seus filhos foram identificados com a letra F seguida do 

número correspondente à identificação da mãe (Tabela 1). 

Tabela 1 - Dados pessoais dos participantes e seus filhos. 

Participante Filho e 

idade 
Classificação da perda auditiva do filho Idade Profissão 

M1  F1 - 9 

anos 

Perda auditiva do tipo neurossensorial de grau profundo 

bilateralmente 

47 Jornalista 

M2  F2 - 8 

anos 

Perda auditiva do tipo neurossensorial de grau profundo 

bilateralmente 

39 Cozinheira  

M3  F3 - 4 

anos 

Perda auditiva do tipo neurossensorial de grau profundo 

bilateralmente 

21 Desempregada 

M4  F4 - 5 

anos 

Perda auditiva do tipo neurossensorial de grau profundo 

bilateralmente  

29 Dona de Casa 

M5   F5 - 5 

anos 

Perda auditiva do tipo neurossensorial de grau profundo 

bilateralmente  

32 Padeira  

M6  F6 - 8 

anos 

Perda auditiva do tipo neurossensorial  de grau severo na orelha 

esquerda e de grau profundo na orelha direita  

30 Dona de Casa 

M7   F7 - 10 

anos 

Perda auditiva do tipo neurossensorial de grau profundo 

bilateralmente  

44 Dona de Casa 

M8  F8 - 7 

anos 

Perda auditiva do tipo neurossensorial de grau profundo 

bilateralmente 

26 Dona de Casa 

M9  F9 - 5 

anos 

Perda auditiva do tipo neurossensorial de grau profundo 

bilateralmente  

29 Autônoma 

M10  F10 - 5 

anos 

Perda auditiva do tipo neurossensorial de grau profundo 

bilateralmente  

25 Auxiliar 

administrativo 

 

 

Orientações recebidas a respeito da linguagem de seus filhos após o diagnóstico 

 

Quando questionadas sobre as orientações recebidas pelos pais acerca da linguagem de seus 

filhos após o diagnóstico da surdez, cinco mães (50%) relataram que foram orientadas por profissionais 

da saúde, principalmente o médico, a não fazerem uso da Libras com seus filhos.  

Entre os profissionais citados que destacaram o aprendizado da Libras como um caminho 

benéfico para o desenvolvimento das crianças, estão: fonoaudiólogos, professores e médicos, sendo os 

fonoaudiólogos os mais citados. Franco (2015)11 discute sobre a necessidade de formação de 

profissionais para orientações familiares a respeito da inclusão do aprendizado da Língua de Sinais nas 

situações cotidianas.  

 

O conhecimento dos pais acerca da Libras 

 

Com relação ao conhecimento dos pais acerca da Libras, destaca-se que apenas três das dez mães 

entrevistadas definiram Libras como uma língua. Além disso, duas mães se referiram a Libras como uma 

linguagem, o que aponta que ainda mesmo vivendo com surdos, o conceito da Libras como língua, com 
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todas as características que isso implica, ainda não está bem adquirido. Destacou-se nas falas de quatro 

mães o papel que estas exercem como mediadoras da comunicação de seus filhos com os demais 

membros familiares, o que corrobora com um estudo10 que destaca que os cuidadores principais das 

crianças surdas podem acabar desempenhando esse papel. Outrossim, nem todos os familiares investem 

no aprendizado da Libras e isso pode sobrecarregar até o cuidador que tem o conhecimento da Libras. 

 

Engajamento dos pais no aprendizado da língua de sinais 

 

Cinco mães relataram terem feito cursos de Libras em outras instituições, uma mãe afirmou ter 

participado apenas uma vez da aula de Libras oferecida no CEPRE por professoras surdas e as demais 

afirmaram que acompanham as aulas. Além disso, cinco mães referiram já terem usado aplicativos que 

ensinam sinais da Libras. 

Um ponto positivo foi que nove das dez mães (90%) entrevistadas se engajaram no aprendizado 

da Libras por meio de cursos. Tal postura é benéfica uma vez que a literatura aponta que as famílias que 

não tentam aprender a Libras restringem suas conversas a assuntos básicos e momentâneos com seus 

filhos. Além disso, quando há falta da língua de sinais entre os membros da família da criança surda, 

essa pode ser excluída dos assuntos, pelas conversas se focarem entre os ouvintes e estar em uma 

modalidade inacessível a elas7.  

 

Desafios vivenciados pelos pais no aprendizado e no uso da Libras 

 

 Cinco mães relataram ter sido difícil começar a usar a Libras com seus filhos. Quatro dessas 

mães justificaram suas dificuldades devido ao desconhecimento da língua. Ao todo, sete das dez mães 

(70%) afirmaram ter dificuldades no aprendizado da Libras. Entre as dificuldades citadas destaca-se a 

memorização dos sinais e o aprendizado de novos sinais. 

 

O papel da Libras no cotidiano da família 

 

Nove mães afirmaram que fazem o uso da Libras em casa com seus filhos todos os dias, sendo 

que todas relataram usar a Libras em atividades cotidianas da criança, como comer, tomar banho, 

dormir, etc. Apenas uma das mães afirmou não fazer uso da Libras em casa com sua filha, exceto nos 

momentos cotidianos como comer e tomar banho. Segundo Negrelli e Marcon (2006)7, quando os pais 

não possuem o conhecimento da LIBRAS limitam suas conversas com seus filhos surdos a assuntos 

cotidianos, o que pode gerar dificuldades de relacionamento. Ao todo, cinco mães afirmaram também 

usar a linguagem oral com seus filhos. As mães relataram fazer uso tanto da Libras como da linguagem 

oral e de recursos tecnológicos para explicarem regras e valores familiares e religiosos. 

 

CONCLUSÕES: 

Os achados evidenciam aspectos importantes da aquisição de Libras por pais ouvintes de crianças 

surdas atendidas no centro de reabilitação, como os desafios vivenciados no processo da aquisição dessa 

nova língua, sua importância no cotidiano dessas crianças e o engajamento desses familiares no 

aprendizado da Libras. Evidenciou a importância da formação de profissionais capacitados para 

orientações familiares a respeito da inclusão do aprendizado da língua de sinais na família das crianças 

surdas, bem como a literatura já aponta. 
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De algum modo, a Libras está presente no cotidiano de todas as famílias do estudo, entretanto, o 

conceito da Libras como língua ainda não está bem compreendido, apontando um desconhecimento da 

língua de sinais. Além disso, no processo do aprendizado da Libras vivenciam dificuldades de 

memorização dos sinais e de aprendizagem de novos sinais. Um ponto positivo foi que a grande maioria 

das mães se engajaram no aprendizado da Libras por meio de cursos. Nesse aspecto, recursos 

tecnológicos têm sido aliados no processo.  
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