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Resumo: 
Para o desenvolvimento com maior êxito das atividades ligadas ao cuidado humano é
necessário que os profissionais possam buscar conhecimentos capazes de capacitá-los para o
cuidado com todos os sujeitos, promovendo assim, a acessibilidade. A relevância do tema é
demonstrada através da importância da criação de espaços que promovam o cuidado com a
saúde, evidenciando a acessibilidade e a profissionalização como um diferencial de carreira,
onde através dela é possível adquirir e difundir conhecimentos capazes de serem ampliados. O
Centro de Atenção Psicossocial CAPS Casa do Sol, localizado no município de Capão da
Canoa é um serviço público de saúde, onde recebe a demanda de pacientes surdos, porém não
possui uma equipe preparada para esse atendimento, desta forma surgiu à ideia de realizar o
ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras para os pacientes e profissionais. O método
utilizado para o presente estudo é o qualitativo-exploratório, onde fora observado o benefício
produzido pelo ensino da Libras. O instrumento utilizado foi a entrevista semiestruturada, onde
entrevistamos 3 pacientes CAPS e 2 funcionários que compõem a equipe técnica. A análise dos
resultados fora realizada através da verificação da influência que o ensino desta língua produz
no tratamento dos pacientes. Os resultados demonstram que a intervenção com o ensino de
uma língua e a proposta de atividades diferenciadas funciona como um recurso terapêutico,
capaz de oferecer aos pacientes um ambiente de produção de conhecimentos e habilidades
sociais. Com as mudanças nos paradigmas acerca da loucura e o movimento da reforma
psiquiátrica foi criado o CAPS, que é um serviço substitutivo aos modelos manicomiais. O CAPS
tem como objetivo oferecer cuidados em saúde mental, possibilitando a reinserção social do
usuário, sendo o ensino da Libras uma possibilidade para isso. A oficina é ministrada pela
Estagiária de Psicologia que realizou quatro níveis do projeto de extensão: Oficina de Libras no
IFRS – Campus Osório, oportunidade que resultou na possibilidade de ofertar está atividade em



Libras, adaptando-a como recurso terapêutico. Destaca-se, por fim, a importância da
capacitação de estudantes e profissionais para que possam contribuir com a garantia da
acessibilidade e dos direitos sociais.
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