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Resumo: A educação para os surdos, apesar de não ser um problema recente, 

vem ganhando mais destaque nas últimas décadas na busca de soluções que 

proporcionem a integração do indivíduo surdo na comunidade. O não 

conhecimento da Cultura Surda e da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

acarreta inúmeros problemas para os surdos como, barreiras de linguagem – 

que levam à exclusão social – introspecção do surdo, déficit de aprendizagem, 

dentre outras. Os surdos têm assegurado por lei o direito de estudar em escola 

regular, sendo ela pública ou privada. Entretanto, esse direito muitas vezes é 

negado, seja por falta de qualificação dos profissionais que trabalham nas 

escolas, seja por falta de intérpretes da LIBRAS. Diante desse cenário, o 

trabalho tem como objetivo investigar a viabilidade de criar um instituto voltado 

para a educação de surdos e ouvintes na Língua Brasileira de Sinais, onde 

serão ofertados cursos tanto para os surdos não-sinalizantes quanto para os 

ouvintes em Língua Portuguesa e LIBRAS. Além de capacitar profissionais na 

área da LIBRAS, também atuará no auxílio às famílias dos alunos surdos que 

desconhecem a LIBRAS como meio de comunicação. Para esse estudo, 

utilizou-se metodologia exploratória descritiva, com pesquisas em artigos e 

sites especializados, bem como realização de entrevistas a surdo, intérprete, 

professora de LIBRAS e otorrinolaringologista. Com o estudo, pode-se concluir 

que a proposta é viável sob o ponto de vista técnico e financeiro, desde que 

tenha apoio da sociedade, prefeitura municipal e universidades, sendo 

necessária a sua implementação como um meio de inclusão da população 

surda cratense e demais indivíduos da sociedade que necessitem do 

conhecimento da LIBRAS. 
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