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OUVINDO AS MÃOS 

Primeiros contatos dos alunos ouvintes com a Libras na Educação Infantil 
 

Claudete de Souza Radünz, clauradunz@hotmail.com  

RESUMO 

O presente artigo busca problematizar, através de um relato de experiência, a questão do ensino da Libras como 
uma segunda língua para  alunos ouvintes de uma escola de Educação Infantil do município de São Lourenço do 
Sul- RS. A experiência ocorreu com um grupo de doze estudantes que encontram-se na faixa etária de 04 anos a 
05 anos de idade, em uma turma de Jardim A, com o intuito de apropriar as crianças ouvintes dos primeiros 
contatos com a Língua de Sinais a fim de inseri-los gradativamente no universo da cultura surda, tornando possível 
o aprendizado da diversidade desde cedo. Para isto foram propostas seis atividades baseadas na literatura surda, 
através de brincadeiras, jogos e roda de conversa. O corpo deste trabalho aborda o pensamento freireano buscando 
contextualizar a pluralidade de relações que existem na sociedade, propondo um olhar para a educação na sua 
essência, no seu contexto, promovendo a aceitação das diferenças e tem como propósito enfatizar o processo 
dinâmico e complexo que envolve o ensino/aprendizado da Libras. O presente trabalho contou com o uso de 
artefatos, como recursos favoráveis para a apropriação dos educandos ouvintes com os primeiros contatos com a 
Língua de Sinais. Utilizou-se de registro em diário de campo, feitos na rede social Facebook da escola na forma 
de grupo fechado.  Pode-se inferir  como resultado positivo sobre as ações propostas aos alunos ouvintes, em 
relação aos primeiros contatos que tiveram com a Libras, já que no decorrer das atividades demonstraram interesse 
e curiosidade em aprender a Língua de Sinais. 

Palavras-chaves: Inclusão; Libras; Criança; Ensino de Libras para ouvintes. 

 

INTRODUÇÃO  

Atualmente a mídia e a sociedade dialogam sobre a questão da inclusão no âmbito 

educacional e social. O ensino da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, ainda, não é 

visualizado de forma obrigatória nas escolas comuns, porém, a legislação já aborda a questão 

de incluir no currículo o ensino de Línguas de Sinais nas escolas comuns a fim de apropriar o 

educando surdo bem como ouvinte desde cedo desta língua. A Libras é reconhecida como 

língua da comunidade surda,  todavia, ainda, é pouco reconhecida no contexto pela sociedade 

e quase inexiste no contexto escolar comum.  

O decreto nº 5.626/05 (BRASIL, 2005) respalda a importância da Libras no currículo 

das escolas comuns como forma de garantir a interação das crianças com os seus pares, 

argumentando a importância do educar na diversidade, diferenciando do ato de apenas conviver 

na heterogeneidade, e sim, enaltecendo a oportunidade de conviver com o outro diferente.  

Felizmente, hoje, surge uma nova esperança na educação de surdos, com o decreto nº 9.465 de 

02 de janeiro de 2019 (BRASIL, 2019) que promete articular parceria junto aos órgãos da área 

da saúde e de assistência social à educação linguística precoce através da educação bilíngue. 
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O novo cenário brasileiro aponta o olhar acerca da inclusão do surdo no meio social e 

educacional e está previsto que a inclusão seja feita nas escolas bilíngues, bem como deve estar 

associada a outras entidades que venham a auxiliar no desenvolvimento cognitivo, afetivo, 

psicomotor e social do educando. 

A comunidade surda alimenta o desejo pela valorização social de seus sujeitos. Contudo, 

medos, angústias e inseguranças se somam a esperança de dias melhores, ou seja, que tenhamos 

uma educação voltada às particularidades da comunidade surda a fim de promover a sua 

inserção na sociedade, que é predominantemente formada por ouvintes. 

 O mundo é apresentado tanto para o ouvinte quanto para o surdo no parâmetro visual, 

porém a porta de entrada mais evidente para o ouvinte é a audição, já para o surdo é o visual 

que lhe contempla maior significado com a intencionalidade de comunicação e de 

aprendizagem. 

 As dificuldades de relacionamento surgem perante o ouvinte e o surdo quando ambos 

tentam se comunicar. Há, aqui, uma diferença linguística que os diferencia.  A escola é um dos 

canais de comunicação e interação que deve promover ações que visem à troca de culturas entre 

os sujeitos inseridos nela. Sendo assim, faz-se necessário que o sistema educacional em 

conjunto com a sociedade e com as famílias construa, em comunhão, projetos educativo que 

tenham como intuito atender as necessidades e os interesses dos educandos, além de viabilizar 

a cada sujeito o direito, o acesso e a permanência a uma educação de qualidade. 

 Lacerda (2000) nos provoca a refletir sobre a questão da escola voltada ao atendimento 

de todos, ou seja, a educação inclusiva em escolas comum preconizada pela política educacional 

vigente, na qual cabe ao educando adaptar-se à escola. Isso é visto por Lacerda como um 

descompasso ao propósito da educação inclusiva que tem como fundamento de que a escola 

deve assumir a parcela de responsabilidade para educar cada indivíduo, principalmente ao 

considerar as peculiaridades linguísticas dos surdos, já que as instituições de ensino regular não 

estão aptas para atender aos estudantes surdos.  

No discurso da autora, a educação de surdos deve ser direcionada pela filosofia bilíngue, 

na qual, a criança surda possa ter um desenvolvimento cognitivo-linguístico adequado e que a 

ela seja ofertado situações que promovam uma comunicação com os ouvintes. Contudo nos 

alerta a questão das dificuldades, que podem ocorrer no processo ensino aprendizagem que 

envolve a proposta por uma educação bilíngue. 

A aplicação prática do modelo de educação bilíngue não é simples e exige cuidados 
especiais, formação de profissionais habilitados, diferentes instituições envolvidas com 
tais questões etc. [...] ao optar pela inserção do aluno surdo na escola regular, isso 
precisa ser feito com certos cuidados que visem garantir sua possibilidade de acesso aos 
conhecimentos que estão sendo trabalhados, considerando as peculiaridades linguísticas 
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desses sujeitos. Nessa perspectiva, uma possibilidade de inserção do aluno surdo nas 
classes regulares é ele ser acompanhado de um intérprete de língua de sinais. Dessa 
forma, o aluno recebe a informação escolar na língua de sinais, que é a sua língua de 
domínio, de uma pessoa com competência nessa língua (Lacerda, 2000, p. 74).  
 

Percebe-se no excerto acima o quão difícil é falar em uma escola inclusiva que realmente 

atende as peculiaridades que envolvem a educação de surdos. Muitos percalços podem ser 

encontrados no caminho. Percalços esses que começam pela formação dos profissionais e se 

direciona aos recursos didáticos e aos espaços destinados à educação de surdos.   

Dentro da perspectiva de uma educação inclusiva que valoriza a individualidade de cada 

sujeito, o município de São Lourenço de Sul, segundo os discursos da atual gestão, se propõe a 

estudar estratégias que visam à formação profissional de educadores e a reorganizar a estrutura 

das escolas, a fim de oferecer aos educandos uma educação que venha ao encontro de suas 

necessidades e interesses. Visa oferecer uma proposta educativa de atendimento mais 

apropriada e condizente aos interesses e necessidades dos educandos e da sociedade, estando, 

ainda, muito aquém do desejado, pois requer tempo e investimentos financeiros.  

Para responder a esses propósitos, a gestão municipal busca parcerias com outras 

entidades para atingir os seus objetivos.  Dentro dessas parcerias, destaco a importância da 

FURG (Fundação Universidade Federal do Rio Grande) que oferece a comunidade Lourenciana 

cursos de Libras que vão desde o nível básico I, básico II, intermediário e avançado, cuja 

intencionalidade é ensinar Libras para os ouvintes, integrando o ouvinte à cultura surda, ou seja, 

conhecer a identidade surda, se apropriar de sua língua. 

 Ao realizar o presente estudo compactuo com o pensamento de Gesser (2009) em 

relação ao ensino de Libras que está abordada pelas políticas educacionais tidas como 

inclusivas, mas que está atingindo a uma determinada parcela de estudantes. Gesser em seus 

estudos explana bem sobre isto, ao relatar que o perfil dos aprendizes tem priorizado o público 

adulto.  A Libras está sendo disseminada por diferentes setores, sendo assim é incabível que a 

Educação Infantil, que pretende ser um campo inclusivo, não faça uso da Libras em suas 

propostas educativas como forma de promover a inclusão social. 

Sensibilizada pelo universo que envolve a cultura surda, senti a necessidade e o interesse 

de conhecer, aprender e levar meu aprendizado adquirido nas entidades educativas da UFPEL 

(Universidade Federal de Pelotas) no curso de especialização em Educação na área de 

concentração: educação de surdos e da FURG, nos cursos citados anteriormente, para dentro da 

escola na qual atuo e, pretensiosamente, sensibilizar não só o grupo docente quanto ao discente, 

todos ouvintes, na proposta de ter na Libras uma segunda língua  como um meio para refletirmos 

e desenvolvermos a empatia para com o surdo. Além de despertar o interesse em aprender a 
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Libras como forma de buscar conhecimentos para serem postos em prática quando chegar o 

momento da escola receber em seu quadro discente um aluno surdo, evitando, assim, que o 

professor não saiba como interagir e como promover a educação para o surdo. 

O presente trabalho teve a intencionalidade de promover situações de aprendizagens 

com o intuito de oferecer situações nas quais os alunos e os profissionais ouvintes possam fazer 

os seus primeiros contatos com a cultura surda sensibilizando-os quanto às diferenças e ter os 

primeiros contatos com a Libras como uma segunda língua. Não se teve a intenção de analisar 

outras experiências de outros educadores sobre o uso e a difusão da língua de sinais com alunos 

ouvintes, bem como não foi foco deste trabalho a questão da surdez na Educação Infantil, uma 

vez que a instituição escolar em que o projeto se desenvolveu não conta com aluno surdo.   

Como objetivo deste trabalho, também, cita-se o desejo de propagar para além dos 

muros da escola a língua de sinais, ou seja, envolver as famílias através de seus filhos na 

aceitação das diferenças, possibilitando as crianças tornarem-se agentes de mudança em sua 

sociedade, capaz de respeitar e interagir com o diferente, no caso do surdo, com as diferenças 

linguísticas.  

As ações desenvolvidas resultaram positivamente aos objetivos que foram almejados, 

mesmo que a referida escola não possua alunos surdos, porém, através do presente trabalho foi 

possível despertar o interesse dos membros escolares no processo de aquisição dos primeiros 

contatos com a língua de sinais. Resultou, inclusive, que alguns profissionais buscassem 

ingressar em cursos de Libras a fim de aprender e ter maior contato com a cultura do surdo. 

 

 Educação Infantil: espaço de convivência e aprendizagem 

As crianças pequenas apresentam-se em desenvolvimento de suas capacidades e 

habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Respeitando a individualidade de cada sujeito a 

escola tem a função educativa de observar e analisar o papel das interações e sua importância 

para a aprendizagem no contexto escolar, entendendo que as mesmas ocorrem por meio da 

linguagem e que a aprendizagem ocorre através das relações que os indivíduos estabelecem 

entre si. 

A partir deste conhecimento o presente trabalho tem a intencionalidade de pautar o uso 

da Língua de Sinais direcionando o trabalho do professor com crianças ouvintes, na faixa etária 

de 04 anos a 05 anos de idade, com uma proposta voltada para os primeiros contatos desses 

educandos com a cultura surda, dando os primeiros passos para uma futura relação dialógica 

com uma pessoa surda e como instrumento de expandir a Língua de Sinais para outros 

ambientes sociais do qual a criança está inserida.  
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Tendo a ciência de que a criança pequena absorve os conhecimentos, percebe as 

situações que as envolvem no cotidiano e delas vão adquirindo aprendizagens, tanto positivas 

quanto negativas, tudo depende dos “espelhos”, ou seja, dos exemplos, dos saberes e das 

interações que compartilhamos com elas, ou ainda que vão adquirindo com os seus pares e ou 

que elas retêm observando o seu entorno. 

 A Educação Infantil é detentora de um espaço de aprendizagem que conta com sujeitos 

sedentos por aprender, constituindo-se, desta forma, em um ambiente propício e promissor para 

o uso e o desenvolvimento da Língua de Sinais. Para tanto, é preciso que o seu currículo seja 

embasado em atividades lúdicas e diversificadas que possam contribuir para o aprendizado da 

Libras como segunda língua (L2), respeitando o nível de compreensão das crianças e a inserção 

de valores como o respeito e solidariedade necessários ao convívio social, estimulando, assim 

a diminuição dos preconceitos. 

O presente trabalho compactua com o pensamento de Freire: 

Não importa com que faixa etária trabalhe o educador ou a educadora. O nosso é um 
trabalho realizado com gente, miúda, jovem ou adulta, mas gente em permanente 
processo de busca. Gente formando-se, mudando, crescendo, reorientando-se, 
melhorando, mas, porque gente, capaz de negar os valores, de distorcer-se, de recuar, 
de transgredir. Não sendo superior nem inferior a outra prática profissional, a minha, 
que é a prática docente, exige de mim um alto nível de responsabilidade ética de que 
a minha própria capacitação científica faz parte. É que lido com gente. Lido, por isso 
mesmo, independentemente do discurso ideológico negador dos sonhos e das utopias, 
com os sonhos, as utopias, e os desejos, as frustrações, as intenções, esperanças 
tímidas, às vezes, mas às vezes, fortes, dos educandos. Se não posso, de um lado, 
estimular os sonhos impossíveis, não devo, de outro, negar a quem sonha o direito de 
sonhar (2002, p.64). 
 

 A escola como um ambiente educador e formador de opiniões precisa conscientizar-se 

de que é de suma importância rever sua forma de pensar, agir e aderir a uma proposta de 

educação que promova a inclusão social. É imprescindível que a escola inclusiva desenvolva 

projetos educativos que fortaleçam as diferenças, desenvolvendo ações educativas voltadas para 

a realidade existente fora de seus muros e paredes, como ressalta Freire (2002), onde toda e 

qualquer necessidade educativa seja visualizada e experimentada por todos os alunos, ouvintes 

ou não. Se colocar no lugar do outro é fundamental para o desenvolvimento das relações 

interpessoais.  

Professores (as) necessitam buscar adquirir formação continuada a fim de ensinar e 

aprender com os alunos (as) em prol de uma educação que visualize as futuras interações entre 

os diferentes pares. Ainda, fazendo uso do pensamento de Lacerda (2010) podemos perceber a 

questão da importância de preparar os profissionais responsáveis com o processo 

ensino/aprendizagem do educando surdo. A Educação Inclusiva não pode estar restrita ao 

acesso dos alunos às escolas ou a língua, mas é imperioso reflexão sobre a formação dos 
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profissionais que atuam com esses alunos e o direcionamento de projetos políticos pedagógicos 

para uma ação educativa efetiva (LACERDA, 2010, p. 137).   

 O ensino da Libras no contexto da educação regular para ouvintes é uma porta que 

viabiliza a entrada em um mundo novo, de uma cultura nova e desconhecida para os ouvintes. 

Ao trabalhar com projeto voltado ao ensino da Língua de Sinais na rede comum de ensino, 

direcionado para as crianças ouvintes, possibilita-as o aprendizado de uma segunda língua e 

consequente o convívio futuro com pessoas surdas e o contato com outras culturas, podendo 

desde já ampliar sua forma de ver o mundo, proporcionando experiência de vida e de saber 

diversificado.  

 Essa construção vai-se fazendo à medida que a criança se relaciona socialmente, ou 

seja, o conhecimento e as informações se formam através das experiências e das relações que 

são construídas entre si. 

É de suma importância o educador fundamentar seu trabalho nos conhecimentos que os 

alunos adquiriram durante a sua caminhada, ou seja, a criança quando chega à escola carrega 

consigo uma infinidade de conhecimentos. Conhecimentos estes obtidos com a família e ou 

com amigos. O mesmo acontece com o professor, que tem o seu perfil de educador pautado na 

sua experiência de vida, de conhecimentos e de sua ação laboral.  

A ação educativa deve basear-se na relação dialógica como peça fundamental para o 

crescimento cognitivo e afetivo tanto do educador quanto do educando. Desta forma o ensino 

bancário tende-se a ser banalizado do âmbito escolar e abre espaço para a construção do 

processo de ensino/aprendizagem coletivo, onde professor e aluno aprendem em comunhão. 

Paulo Freire sintetiza este pensamento na seguinte fala: 

O educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em 
diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam 
sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os ‘argumentos de autoridade’ 
já não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita de estar 
sendo com as liberdades e não contra elas. (FREIRE, 2005, p. 79) 
 

 Durante o caminho, tanto o educador quanto o educando se deparam com inúmeros 

saberes e situações a serem desvendadas, compreendidas, assimiladas e compartilhadas. Entre 

eles encontramos o uso e o ensino de uma nova língua, como instrumento capaz de aproximar 

pessoas com diferentes culturas, costumes e identidades. 

Aprender uma nova língua envolve tempo, dedicação e esforço. Trata de uma tarefa 
altamente complexa, pois muitos fatores estão em jogo: interesses, aptidão, aspectos 
sociopsicológicos tais como motivação, personalidade, crenças, estilos cognitivos e 
estratégias. Este repertório de elementos é de suma importância para que se 
compreenda se ocorre e como ocorre a aprendizagem (GESSER, 2012, p.37). 
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 Gesser, no excerto acima, nos alerta na questão de termos que observar que aspectos 

pedagógicos serão adotados pelo professor quando pretender planejar a sua ação educativa. 

Como primeiro passo a ser focado é o fato da necessidade de conhecer o educando. Saber qual 

a sua faixa etária, as suas características e os seus interesses. O que motiva o aluno a aprender? 

Como o professor pode criar um ambiente que seja estimulante e que desperte no aluno o desejo 

de aprender outra língua, outra forma de ser e de ver o mundo?  

O educador precisa ter consciência que para os ouvintes a relação com o uso da Libras 

é um aprendizado que desperta estranheza e é muito complexo por não fazer parte das 

experiências  vivenciadas pelo aluno ouvinte. É alheia a sua realidade, e, por conseguinte, fica 

muito mais difícil se apropriar dos conceitos e da língua do surdo.  

A Libras é uma língua respaldada pelo visual, portanto implica em uma pedagogia visual 

que visa (re) orientar o processo de ensino/aprendizagem, e também, é uma língua que necessita 

de uma agilidade, coordenação motora que envolve uma destreza motora do qual o ouvinte não 

está, na maioria das vezes, acostumado a fazer uso, além de adquirir a habilidade de perceber 

as expressões corporais e faciais as quais os surdos, também utilizam para se expressar. 

A inclusão da Libras é de grande valia que seja introduzido desde a educação infantil, 

porque nesta faixa de ensino as crianças estão em um período de aprendizagem no qual a 

mediação do educador é de suma importância para propiciar às crianças o desenvolvimento de 

suas capacidades e aptidões a fim de que as crianças possam ter acesso e aprender a Língua de 

Sinais desde o início de sua escolarização. 

 Apresentar a Libras de forma dinâmica, através da visualidade desperta, e muito, o 

interesse em aprender por parte dos educandos, pois eles se fascinam com as imagens, com a 

fantasia exposta nas histórias e com o universo proposto pelas brincadeiras que os coloca no 

mundo da imaginação e os possibilita desenvolver empatia tanto por outras pessoas quanto por 

elementos da natureza e ou fictícios.  A criança pequena possui facilidade para aprender, pois 

é movida pela curiosidade.  Como tem facilidade de aprender por quê não ensiná-la a Língua 

de Sinais como segunda opção de língua?  

É preciso aqui abrir parênteses a fim de deixar claro que não há intenção, neste trabalho, 

de desvalorizar o ensino de outras línguas orais como o inglês, o alemão, entre outras. Enfim, 

a comunidade na qual este trabalho foi desenvolvido é pertencente ao município que é 

constituído por uma formação alemã e pomerana, sendo que estas línguas também deveriam ser 

praticadas nas entidades escolares, já que a comunidade faz uso delas em seus ambientes 

familiares e comunitários. Pretende-se, aqui, destacar o papel da Libras, como língua brasileira 

capaz de integrar ouvinte e surdo através de situações que possibilitem a criança ouvinte a se 
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comunicar e a interagir entre si e com o sujeito surdo valorizando, assim, a diversidade desde 

cedo. 

Ao promover situações de aprendizagem faz-se necessário que o professor sensibilize 

seus alunos ouvintes para o mundo visual/espacial no qual o surdo está inserido visando 

preparar os alunos para a inserção e a conscientização de novas culturas que não fazem parte 

do seu dia a dia.  

A língua de sinais não demanda apenas a compreensão das sinalizações, mas a expressão 

corporal e facial são integrantes do contexto discursivo, o que pode dificultar para o ouvinte 

aprender a comunicação espaço/visual da Libras. Então, para facilitar o aprendizado da língua 

é imprescindível que se faça uso dos recursos visuais e, também, que se dê atenção às 

expressões faciais e aos movimentos das mãos, já que o surdo se comunica com as mãos e com 

a expressão facial e corporal. 

Ensinar uma nova língua para as crianças pequenas não é tarefa simples, bem pelo 

contrário, requer, além de material visual, a predisposição do professor, de seus colegas 

professores e das crianças. Não ocorre precisamente de uma hora para outra. Muitos fatores 

estão envolvidos no processo de ensino aprendizagem. Mostrar ao educando, aos poucos, o 

contato com a Libras e de forma contextualizada facilita e incentiva o desejo em querer aprender 

esta nova língua. 

Colocar em prática as atividades que visam propagar o uso da Libras como atitude que 

favoreça a inclusão social implicam em muitos desafios, entre eles a falta de material adequado 

ao ensino da pedagogia visual, sendo que estes precisam ser confeccionados e adaptados pelo 

professor com o intuito de criar estratégias que promovam o acesso à língua de sinais, bem 

como a dificuldade de envolver os demais professores no projeto, já que para muitos é 

insignificante ou pouca importância tem a Libras para eles, pois não contam com o ingresso de 

alunos surdos em suas salas de aulas e por não terem acesso a pessoas conhecidas e ou familiares 

que sejam surdos e ou muitos ainda não foram sensibilizados pela cultura surda e pela falta de 

solidariedade para com as pessoas. 

O presente estudo não define qual a melhor metodologia a ser aplicada aos alunos 

ouvintes para que eles tenham acesso aos primeiros contatos com a Libras. Contudo buscou-se 

desenvolver recursos para usar e apresentar a língua de sinais aos alunos ouvintes. 

            No caso do ensino de Libras para ouvintes, cabe ressaltar a Lei nº 10.436, de abril de 

2002, que reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão, e determina formas 

institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão como meio de comunicação (BRASIL, 2002). 

Com base nisso, a referida Lei destaca que:  
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Art. 2o Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas 
concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e 
difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e 
de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil (BRASIL, 2002). 
 

A Educação Infantil requer um universo lúdico ao planejar e executar as propostas 

educativas como forma de atrair a atenção e despertar o desejo de aprender no educando. A 

criança pequena se deslumbra pelo brincar. Por que não aproveitar este gancho para oportunizar 

situações de aprendizagem, na qual o ensino de Libras, possa ser evidenciado? Ao brincar a 

criança internaliza conceitos, aprende a fazer e a conviver, aprende a compartilhar, a doar-se e 

a se colocar no lugar do outro. 

Sendo, assim, justifica-se o empenho em desenvolver esta proposta educativa que visa 

proporcionar os primeiros contatos com a Libras para os alunos ouvintes como uma forma de 

plantar sementes que germinarão e poderão dar bons frutos capazes de alimentar a 

solidariedade, o amor e a aceitação da diversidade entre os indivíduos. 

 

Relato e análise das atividades direcionadas aos primeiros contatos dos alunos ouvintes 

com a Libras 

Durante a realização do projeto a que se refere este artigo foram realizadas algumas 

atividades que envolvem o brincar através da hora do conto, da roda de conversas, hora da 

novidade, jogos e brincadeiras. Aos alunos foram apresentadas a sinalização de sinais de 

saudações, objetos, imagens de animais, datilologia do alfabeto e o uso do contexto escolar 

(como datas comemorativas e festas de aniversariantes) como forma de aproximar o interesse 

em aprender a se comunicar através da Língua de Sinais. Então, passo a explanar sobre as 

atividades propostas aos alunos na faixa etária de 04 anos a 05 anos de idade, voltados aos 

primeiros contatos com a cultura surda. 

1) A vice-diretora da escola onde este projeto de relato de experiência foi realizado 

desenvolve o Projeto Hora do Conto “Era uma vez”. Este projeto coloca em ação  todos os 

alunos da escola, com a intencionalidade de abordar a questão dos conceitos direcionados aos 

valores e a inclusão escolar. No dia 06 de novembro de 2018, a hora do conto ficou sob a minha 

responsabilidade. Para o momento da hora do conto usei como recurso pedagógico o livro e a 

sinalização em Língua de Sinais como outra forma de comunicação, um novo modo de ser, cujo 

objetivo foi apresentar aos alunos a Libras de forma dinâmica e que despertasse a curiosidade 

de todas as pessoas presentes no momento. 

Através da literatura o educador consegue apresentar ao educando um mundo 

imaginário e o mundo real, usando da criatividade, da imaginação. A intencionalidade, aqui, foi 
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trabalhar os conceitos de diversidade/solidariedade, usando o diálogo como ferramenta capaz 

de construir e possibilitar a compreensão do respeito voltado ao outro.  Trabalhar valores 

necessários ao convívio social se traduz em construir uma futura sociedade mais fraterna, onde 

a solidariedade e o respeito sejam características principais dos sujeitos que a compõem.  

A história por eu escolhida para ser apresentada na Hora do conto, foi Feijãozinho 

Surdo, da autora Liége Gemelli Kuchenbecker, publicada em 2009. Primeiramente, apresentei 

a história oralmente e através do uso das imagens expostas pelo livro. Após sinalizando em 

Libras algumas das palavras/imagens do texto em português. Todos os presentes se mostraram 

surpresos perante aos movimentos que eu realizava. Após ouvirem e observarem a sinalização 

fui indagando-os o motivo por eu estar realizando os movimentos com as mãos. Então, um 

silêncio tomou conta do espaço. Expliquei que os movimentos que eu realizava eram 

denominados como sinalização – sinais da Libras  - e que é uma forma de comunicação usada 

pelas pessoas surdas. Chamei a atenção dos alunos ouvintes para o fato de que ao narrar história 

em Libras requer que quem esteja assistindo, volte o olhar para a pessoa que está contando a 

história já que a mesma não utiliza da oralidade e sim da gesticulação através da sinalização, 

das expressões faciais e corporais que são tidas como elementos essenciais para a compreensão 

do contexto inserido na história contada em Libras.  

Os passos adotados para aguçar a curiosidade e o interesse tanto dos alunos quanto das 

professoras e demais funcionários foram os seguintes:  

a) Ouvir a contação da história O Feijãozinho Surdo;  

 b) Ouvir e observar a sinalização da história mostrando o livro (neste momento foi 

apresentado e folheado o livro conforme for sendo contada a história);  

c) Apresentar as frases: Papai, mamãe e Feijãozinho surdo é uma família; Papai, mamãe 

e Feijãozinho são felizes; Feijãozinho é surdo; Papai e mamãe são ouvintes; feijãozinho quer ir 

à escola. Estas frases foram primeiramente oralizadas e depois  sinalizadas. Perguntei se todos 

tinham compreendido e aprendido. Foi-me solicitado que realizasse a atividade novamente, 

sendo que a repeti duas ou mais vezes cada etapa. Dando continuidade, fui sinalizando as frases 

e pedindo a atenção de todos. Após os convidei a sinalizarem em Libras juntamente comigo 

conforme eu iria fazendo. Os adultos tiveram maior facilidade, já as crianças demostraram 

dificuldades para movimentar e articular suas mãos, em palavras como felizes e família. 

Movimentos de articulação para demonstrar as palavras mamãe, feijãozinho e papai foram logo 

assimilados pelas crianças. 

Finalizando a atividade questionei-os se gostariam de aprender Libras. Responderam 

que sim, então os informei que iria mostrar aos poucos a Libras para eles em alguns momentos 
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coletivos que realizamos na escola, mas que iria escolher uma turma para desenvolver mais 

profundamente a atividade. Expliquei que no coletivo é difícil, já que nunca tiveram contato 

com a Libras. 

2) A segunda atividade realizada no dia 12 de novembro de 2018, dia este em que 

comemoramos o dia do diretor, com a minha participação sinalizando a música Parabéns pra 

você. Esta atividade foi realizada com os alunos em que o presente projeto se destinou. Após a 

homenagem, a diretora se manifestou grata e emocionada pela dedicatória e indagou aos 

educandos “se alguém já havia tido a oportunidade de ver outra pessoa falando em Língua de 

Sinais”. Chamou a atenção das crianças para os movimentos que eram feitos ao mesmo tempo 

em que ouviam oralmente a homenagem da professora para com a equipe diretiva.  As crianças 

responderam que era a Língua dos surdos e que estavam aprendendo com a professora Claudete. 

Um aluno se manifestou dizendo que já conhecia a Língua de Sinais através da igreja que 

frequenta. Foi um momento emocionante, pois conseguimos ressaltar novamente que há outras 

formas de se comunicar, que há pessoas diferentes de nós, que juntos podemos aprender novos 

conhecimentos e juntos podemos fazer a diferença. 

Segundo Freire é preciso que a educação esteja “adaptada ao fim que se destina, ou seja, 

oportunizar ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, 

estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade” (FREIRE, 2006, p. 45). A escola, 

a igreja, o supermercado, entre outros segmentos, são canais de comunicação e, portanto, tende 

a promover à libertação quando é permitido que se realize nas escolas debates a fim de dialogar 

sobre a realidade da sociedade e provocar no sujeito o desejo pela transformação social.  

A realização dessa atividade foi emocionante, pois os alunos demonstraram interesse 

em aprender alguns dos sinais dos quais tiveram a oportunidade de vivenciar e experimentar 

durante a apresentação em Libras da música Parabéns pra Você em homenagem a equipe 

diretiva. Muitos dos alunos pediam para mostrar que haviam aprendido alguns dos sinais. E 

mais significativo foi ouvir deles alguns pedidos para aprenderem outros sinais, como jacaré, 

maçã, brincar, sorvete..., e por fim se despediram agradecendo e sinalizando em Libras, 

sinalização esta feita por mim e repetida pelos alunos (as). 

3) Terceiro momento em que a Libras esteve presente em mais uma atividade 

integrada às propostas educativas da escola aconteceu no dia 19 de novembro do mesmo ano. 

Dentro da proposta da escola este dia é alusivo às comemorações do Dia da Bandeira, sendo 

que a escola busca desenvolver algumas ações educativas nas quais considera ser importante 

valorizar um trabalho que incentive, junto ao educando, o respeito para com a nossa Pátria. Para 

tanto, algumas atividades são planejadas com o intuito de trabalhar a diversidade, o civismo e 
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interligar as atividades aos demais conteúdos corriqueiros do currículo da Educação Infantil 

(Matemática- cores, formas; História/ Geografia; Linguagem Oral...). Como proposta educativa 

teve o hasteamento e o arriamento da Bandeira Nacional seguido pela entonação do hino 

nacional, atividades de recorte, colagem, teatro.  

O enfoque do uso da Libras dentro do universo da aquisição da segunda língua 

ocorreu  com os alunos  ouvindo em CD o Hino Nacional Brasileiro sendo sinalizado por mim 

em Libras. Algumas palavras em português foram sinalizadas em língua de sinais como: Brasil, 

amor, natureza, mãe, as cores da bandeira, com o intuito de apresentar os sinais e aos poucos ir 

familiarizando os alunos com a Língua de Sinais como uma forma de comunicação na qual, nós 

ouvintes podemos perceber o que o sujeito surdo quer comunicar através das articulações dos 

movimentos que realiza, bem como através das expressões faciais. 

Muitos ouvintes têm a crença de que estar em um contexto de surdos é entrar em um 
contexto silencioso. Isso se dá porque a concepção de língua está do ponto de vista 
dos ouvintes, culturalmente conjugada ao som [...] para a cultura surda, todavia, o 
barulho e o silêncio adquirem novas versões. (GESSER, 2009, p. 48). 
  

O foco nessa atividade foi mostrar aos alunos que a Libras é uma língua baseada na 

sinalização das mãos, na expressão corporal e facial. Para melhor compreensão e aprendizagem 

para aprender Libras é preciso ter atenção e requer troca de interação que é feita através do 

canal visual, onde o respeito para com o outro implica na construção de um diálogo eficiente; 

4- Neste momento foi ofertada aos alunos a oportunidade de assistir o primeiro desenho 

em Libras, com o nome de “Cadê Min e as mãozinhas”, voltado para o público infantil. A 

proposta de apresentar este filme aos alunos partiu do conceito de que os alunos, na Educação 

Infantil sentem-se atraídos pelas imagens dos desenhos animados. Ao utilizá-lo o educador é 

ciente de que através dos desenhos é possível que as crianças compreendam e assimilam os 

conteúdos educativos que vem ao encontro da formação social e pessoal do educando. A 

exibição do filme ocorreu no dia 29 de novembro de 2018, sendo possível destacar alguns 

aspectos referentes à cultura surda: a sinalização em Libras, bem como a questão de como o 

surdo percebe o que acontece ao seu redor, neste caso enfatizo a importância do visual para o 

surdo. No desenho, um amigo da menina, o esquilo, vai visitá-la e bate à sua porta. A menina 

no quarto percebe que há alguém batendo na porta de sua casa, pois vê através do piscar de luz 

de um ponto luminoso.  

Os alunos, ao assistirem o desenho, foram logo dizendo “professora o esquilo fez o sinal 

de bom dia errado, a senhora nos disse que era deste jeito”. Então expliquei que alguns sinais 

modificam conforme a região, o lugar onde a pessoa vive. Isto ocorre porque o Brasil é um país 

muito grande. Indaguei-os sobre os sinais como mamãe e papai. Eles demostraram como nós 
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aqui fazemos a sinalização, tendo por referência o que por eu fora ensinado para eles. Em 

seguida mostrei como são feitos estes sinais no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. 

Para tornar mais significativo para as crianças o fato do piscar as luzes, usadas pelo 

surdo para chamar a sua atenção, realizei a brincadeira da dança das cadeiras como ela é 

executada para o ouvinte, ou seja, usando música pelo fato do ouvinte ter como referência a 

audição, contudo, deveriam estar atentos a proposta de apagar a luz, como é usada para o surdo 

para perceber que alguém chama sua atenção. Na primeira rodada da brincadeira as crianças 

mantiveram a atenção voltada para a música. A luz foi desligada, mas a maioria não assimilou 

que este era o sinal usado para o surdo que iria indicar que deveriam sentar. Então, foi necessário 

explicar novamente como seria procedida a brincadeira. Retornando a atividade, a música 

continuou tocando e os alunos procuraram se sentar somente quando a luz fosse desligada. Esta 

reação veio a reforçar que a aula foi assimilada pelos alunos. 

5- O alfabeto manual da Libras foi trabalhado com os alunos em forma de jogo da 

memória. Primeiramente o visualizamos ao ser exposto na parede da sala. A cada letra fui 

mostrando aos alunos e ajudando-os a fazer a sinalização das letras através da datilologia. Após, 

mostrei a inicial da letra do nome de cada criança, e  a eles, logo em seguida, lhes foi solicitado 

a fazer a datilologia também. Em seguida passamos a jogar o jogo da memória do alfabeto 

manual.  As crianças, através do jogo, conseguiam perceber as diferenças das letras através do 

desenho das mãos que indicavam a datilologia das mesmas. Assimilaram a letra inicial de seus 

nomes e a de alguns dos colegas, mas as letras como K, H, J, Q e P tiveram muitas dificuldades 

para assimilar e para executar as articulações dos movimentos das mãos.  

6 – No último encontro do projeto as atividades propostas ocorreram uma em 

decorrência da outra, ou seja, a atividade iniciou em uma roda de conversa, na qual levei uma 

caixa da novidade. Era dia 07 de dezembro, finalizando o ano letivo e estávamos rodeados por 

motivos natalinos. Os alunos durante a rodinha queriam dia após dia comentar sobre as listas 

enormes de brinquedos que haviam pedido para o Papai Noel. Aproveitando estas expectativas 

dos alunos e até mesmo na tentativa de trabalhar além do consumismo e proporcionar momentos 

de reflexão com os alunos a respeito do amor e do respeito que está envolvido no nascimento 

de Cristo, no Natal apresentei aos alunos (as) a caixa da novidade. A caixa era composta pelo 

Papai Noel e por bolas coloridas que são postas nas árvores de Natal. Trabalhei a sinalização 

em Libras envolvendo as palavras Papai Noel, o nome das cores das bolinhas e a sinalização 

demonstrando a palavra árvore. Após indaguei-os sobre o sentido do Natal, respeitando já a 

ideia principal que já é construída pelas crianças, ou seja, Papai Noel é sinônimo de presente e 

abordei, também, que o brilho do Natal significa vida, amor. 
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Para encerrar a atividade montamos a nossa árvore de Natal e a colocamos no saguão 

da escola para que outras crianças e suas famílias pudessem colaborar e enfeitar a nossa árvore 

confeccionando o seu próprio enfeite.  

Com a realização desta atividade foi possível trabalhar valores necessários ao convívio 

social e associar com a Libras na sinalização de palavras e sinais, além de levar o uso da Libras 

para dentro das famílias dos alunos. Alguns relatos por parte dos pais nos foram direcionados, 

quando nos perguntavam o que os alunos estavam aprendendo na escola e que envolvia alguns 

sinais desconhecidos para eles. Também, tive retornos através de relatos escritos que os pais 

postavam na rede social Facebook no grupo fechado da escola (onde somente os pais possuem 

acesso às imagens que são expostas de seus filhos durante as realizações das diversas atividades 

educativas propostas pela escola), referindo-se ao trabalho desenvolvido na escola com relação 

ao uso da língua de sinais, como uma forma para trabalhar com a aceitação e a valorização ao 

próximo.   

 

Avaliando as atividades realizadas  

A realização das atividades descritas acima obteve um resultado considerado positivo, 

pois a intencionalidade de apresentar os primeiros contatos com a língua de sinais aos alunos e 

profissionais ouvintes da Educação Infantil como forma de despertar a curiosidade e o desejo 

de aprender a Libras foram alcançados, bem como o presente projeto conseguiu atingir 

positivamente as famílias através de seus relatos orais e ou escritos na rede social Facebook do 

grupo da escola referindo-se a importância da escola oferecer o ensino da língua de sinais aos 

seus filhos como forma de respeitar as pessoas nas suas diferenças.  

Durante as atividades executadas foi possível observar o olhar atento de todas as pessoas 

presentes, bem como a insistência em aprender a fazer corretamente os sinais aprendidos nas 

brincadeiras e na história e, também, as inúmeras tentativas em articular e movimentar as mãos 

de forma adequada, além de demonstrarem interesse em aprender outros sinais/palavras que 

eram desconhecidas até por mim que desenvolvia a proposta das atividades, fazendo com que 

buscássemos auxílio na internet para sanar nossas curiosidades. 

Com a realização deste trabalho novas portas se abriram para a questão da inclusão na 

escola. Percebeu-se que mesmo a escola atendendo alunos com algumas necessidades especiais 

como Síndrome de Down, autistas, transtornos globais e paralisia cerebral, não realiza 

atividades com o intuito de incluir esses educandos com os demais colegas. Apenas os integram 

na sala de aula comum e a sala de atendimento especializado (AEE) que a escola contém.  
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Todavia, houve a percepção dos educadores em realizar um projeto que incluísse os 

alunos ditos normais com os alunos com necessidades especiais e planejar e executar atividades 

nas quais todos possam experimentar outros modos de ser.   

Os docentes da escola criaram o projeto Mumarte (música, movimento e arte) em que 

realizaram atividades pautadas nos cinco sentidos, levando os educandos a perceber a existência 

e ou a ausência dos sentidos na nossa vida cotidiana e, também, como o sujeito pode interagir 

com outras pessoas usando de outras formas como a possibilidade do uso da língua de sinais, 

por exemplo. 

 

Considerações finais  

A oportunidade de realizar a experiência e vivenciar a prática com os primeiros contatos 

com o ensino da língua de sinais na Educação Infantil com alunos ouvintes foi surpreendente, 

um momento mágico, pois ver a inocência e o encantamento das crianças em querer aprender 

foi muito gratificante para mim na questão profissional e pessoal, como também ver os colegas 

de profissão e as famílias interessadas em aprender a Libras. 

As crianças que forem estimuladas a aprender algo perante a uma diversidade de 

recursos, terão as portas da curiosidade abertas.  

As crianças se tornam preconceituosas devido aos exemplos relacionados com a empatia 

que recebem no seio familiar, social e escolar pelos adultos. Cabe a nós, adultos, mostrar-lhes 

a importância de ter respeito e de conviver com as demais pessoas. Vivemos em meio a 

diversidades, somos constituídos pelas diferenças.  

Para que o processo ensino/aprendizagem possa de fato se solidificar frente a uma 

proposta de educação inclusiva é necessário que tenhamos as leis postas em prática, ou seja, 

que se efetive por uma educação de qualidade e igualitária, contando com profissionais 

capacitados e com todos os aparatos necessários para que o estudante possa desenvolver as suas 

habilidades e as suas capacidades e, consequentemente, possa exercer o direito de estar e 

conviver em sociedade, fazendo uso de todos os espaços. Podendo assim fazer parte da 

construção da sua história pessoal e social com o direito de se posicionar frente à realidade da 

qual está inserido.  

Somos eternos aprendizes. Gonzaguinha, em uma das estrofes de sua música “O que é 

o que é?” revela que é preciso “viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar 

a beleza de ser um eterno aprendiz”. Aprendemos diariamente. O diálogo é a nossa maior 

ferramenta de aprendizagem e de transformação, sendo assim, se faz necessário que no 
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cotidiano escolar se criem momentos onde a troca de ideias esteja presente como um 

instrumento capaz de construir o conhecimento e desenvolver a empatia para com o outro. 

Como educadores estamos em constante busca de conhecimentos. Far-se-á necessário 

que o professor se desacomode perante a realidade educativa e social e com isso busque 

qualificar-se profissionalmente para que possa desenvolver uma prática docente voltada para 

os anseios e necessidades da realidade social da qual a escola e a sociedade são constituídas. 

A escola cabe à função de mostrar ao educando outros modos de ser, outras culturas a 

fim de propagar o respeito à diversidade e a interação social entre todos os indivíduos. Para isso 

se faz necessário adotar uma metodologia pautada na pedagogia visual como um meio que visa 

estimular e aguçar o interesse do educando em aprender. É interessante e primordial que a 

criança tenha a oportunidade de aprender a Libras como aquisição de uma segunda língua desde 

cedo. Assim, terá condições de futuramente interagir com pessoas surdas, além de começar 

desde cedo a internalizar o conceito de respeito às diversidades. 

A intenção deste trabalho foi alcançada com êxito, fica o desejo de continuar a propagar 

o ensino de Libras como uma aquisição de uma segunda língua para os alunos ouvintes e 

incentivar os profissionais da escola a buscar  e a conhecer a língua de sinais através de cursos 

que os qualificarão para o atendimento com o surdo, bem como os possibilitará propagar a 

língua de sinais para os ouvintes, tornando-os agentes transformadores e integradores da 

sociedade.  

Alguns pontos deverão ser revistos como não se ater somente as atividades 

comemorativas como a grande maioria das atividades foram propostas neste projeto, mas 

programar o ensino de Libras dentro das atividades diárias e conectadas com o diálogo que deve 

fluir normalmente. Também, buscar novas parcerias com profissionais competentes 

relacionados com a Libras e convidar surdos a virem a visitar e interagir com os alunos e 

educadoras ouvintes da nossa escola a fim de proporcionar situações de interações entre ambos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais e 
da outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 25 de abril de 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil o3/leis/2002/l10436.htm. Acesso em 28 de fevereiro de 2019; 
 
__________. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº  10.436, de 
24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais- Libras, e o art. 18 da Lei 
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez. 2005. 
Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm. 
Acesso em 02 de abril de 2019; 



18 

 

__________. Decreto nº 9.465 de 02 de janeiro de 2019. Aprova a Estrutura Regimental e o 
Quadro Demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do Ministério da 
Educação. Diário Oficial da União. Disponível em: www.in.gov.br>asset_publisher>content. 
Acesso em 04 de fevereiro de 2019; 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. Coleção 
Leitura. São Paulo: Paz e Terra, 2002; 

___________. Pedagogia do Oprimido. 43 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005; 

 
GESSER, Audrei. Libras? Que Língua é essa? : Crenças e preconceitos em torno da língua 
de sinais e da realidade surda. 1 ed. São Paulo: Parábola Editorial. 2009; 

___________. O ouvinte e a surdez: sobre ensinar e aprender libras. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2012; 

GONZAGUINHA. O que é, o que é?  | Análise sobre música brasileira. Disponível em: 
https://musicasbrasileiras.wordpress.com/2010/05/25/o-que-e-o-que-e-gonzaguinha/. Acesso 
em 12 de abril de 2019; 

LACERDA, Cristiana b. Feitosa de. A Prática Pedagógica Mediada (também) pela Língua 
de Sinais: Trabalhando com Sujeitos Surdos. In; Caderno CEDES, V. 70, Ano xx, nº 50, abril, 
2000. Disponível: http;//www.scielo.br/pdf/%0D/ccedes/v20n50/a06v2050.pdf. . Acesso em 
26 de fevereiro de 2019; 

___________. Tradutores e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais: Formação e atuação 
nos espaços educacionais inclusivos. Cadernos de Educação/ 
Fae/PPGE/UFPEL/Pelotas[36]:133-153, maio/agosto, 2010. Disponível em: 
https://periódicos.ufpel.ed.br>viewfile. Acesso em 03 de marco de 2019. 

 


