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O presente trabalho versa sobre a inclusão social dos portadores de deficiência 
auditiva, no que tange à  falta de acessibilidade que eles encontram no dia a dia. 
Inicialmente, serão abordadas questões referentes ao conceito de deficiente 
auditivo, nomeclaturas afins, idioma pelo qual se comunicam – sendo ele a Língua 
Brasileira de Sinais, popularmente conhecida por “LIBRAS” - e as dificuldades 
encontradas perante a sociedade. Após, serão trazidas as legislacões que tratam 
dos deficientes auditivos, no âmbito dos Tradados Internacionais, Leis Federais, 
Estaduais e Municipais. Através do elo das ideias, informações e dados 
apresentados, será palpável a verificação da falta de acessibilidade e a necessária 
inclusão dos surdos perante a sociedade. Muito embora existam normas que 
garantam isso, mormente são executadas. Os surdos constituem a minoria 
discriminada em relação ao grupo dominante, apenas por possuírem características 
diferentes, em especial quanto ao seu idioma (LIBRAS). Nesse viés, o 
reconhecimento da LIBRAS como linguagem oficial dos surdos está amparado na 
Lei 10.436/2002, a qual constituiu-lhes um marco histórico. Todavia, infelizmente a 
lei supra não é executada em todo o território nacional, devido à falta de qualificação 
e fundamentalmente o interesse da maioria em aprender este idioma. Diante dessa 
situação defasada, os surdos acabam permanecendo em situações que os limitam, 
não havendo sequer um mínimo de igualdade perante aqueles que não são surdos – 
denominados “ouvintes” - seja em locais públicos, ambiente de trabalho e até 
mesmo em sua vida particular. Isto posto, toda falta de despreparo ou interesse dos 
cidadãos, a aplicabilidade das normas jurídicas, o descaso com essas pessoas e 
tamanha relevância, levaram à escolha do tema. Buscando a melhor exposição do 
assunto será utilizado o método indutivo, o qual parte do particular para o geral, com 
o auxílio da técnica de pesquisas bibliográficas. Ainda com o propósito de um real 
entendimento e desenvolvimento do conteúdo será apresentada uma pesquisa a 
respeito dos surdos no Brasil, relatando quantos estão inseridos formalmente no 
mercado de trabalho, quantos estudam, proporcionando a análise da veracidade que 
enfrentam. 
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