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Introdução: Com a implantação da Educação Inclusiva nas escolas, a Língua Brasileira de 

Sinais-LIBRAS ganhou espaço sociedade, principalmente em decorrência dos movimentos dos 

surdos na defesa de seus direitos, uma luta de muitos anos, que caracteriza o povo surdo como 

um povo com cultura e língua própria que reivindica seu lugar na sociedade. Após anos de luta, 

os surdos conquistaram o direito de usar uma língua que possibilitasse não só a comunicação, 

mas também sua efetiva participação na sociedade. Este trabalho, incluso na linha de pesquisa 

da Prática de Ensino de Línguas, focaliza a Educação Inclusiva, especificamente o uso da 

Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS como instrumento de aprendizagem do aluno com 

deficiência auditiva na escola. Objetivo: Analisar a pertinência do uso da LIBRAS na escola e 

verificar os benefícios trazidos por ela na educação dos surdos. Metodologia: Trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica, em livros, revistas e sites da Internet que tratam do assunto, bem como 

de documentação a respeito da Educação Inclusiva e da LIBRAS. Resultados e discussão: Os 

resultados mostram que a inclusão prevê a modificação da sociedade para que todos, sem 

discriminação de grupo, raça, cor, credo, nacionalidade, condição social ou econômica, possam 

desfrutar de uma vida com qualidade e sem discriminações. Conclusão: A partir da Lei nº 

10.436, de 2002, no capítulo VI que trata do direito à educação da pessoa surda, fica garantido 

que o ensino seja ministrado em instituições públicas de ensino, com o acompanhamento de um 

intérprete, em sala de aula, para que o ensino possa ser bilíngue e o surdo ser incluído no ensino 

regular, a LIBRAS foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão, mas apenas 

a partir do Decreto nº 5.626 de 2005, que a lei foi regulamentada.  
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