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Criar uma nova cultura não significa 
apenas fazer individualmente descobertas 
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dizer; e, portanto, transformá-las em bases 
de ações vitais, em elemento de 
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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo elaborar uma proposta de ensino de Libras para a 
comunidade educacional que atua na Educação Infantil fundamentado em 
comunidade de aprendizagem articulada aos princípios pedagógicos italiana Reggio 
Emilia. Utilizou-se como procedimento metodológico o levantamento da produção 
acadêmica no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com um recorte temporal de 2005 e 2021. 
Referente a Comunidade de Aprendizagem foram encontradas 9 Dissertações de 
Mestrado e duas Teses de Doutorado. Relacionado ao tema Libras na Educação 
Infantil foram encontradas 4 Dissertações e referente a “Educação Infantil” “Ensino de 
Libras foram encontradas 6 Dissertações e 1 Tese. Conclui-se a partir das bases 
teóricas da proposta de Comunidades de Aprendizagem, sobretudo, fundamentada 
no princípio de igualdade de diferenças, seja possível uma educação que respeite e 
valorize a diversidade, possibilitando o diálogo entre as diferenças: étnicas, raciais, 
classe, cultura, gênero, da pessoa com deficiência, na qual se inclui a surdez. Para 
pensar uma proposta de ensino de Libras desde tenra idade, em uma comunidade de 
aprendizagem buscamos os princípios da proposta pedagógica de Reggio Emília, 
entendo que esta proposta corrobora no entendimento da importância da participação 
da comunidade escolar.  

Palavras-chave: Comunidade de Aprendizagem. Surdez. LIBRAS. Educação infantil. 
Reggio Emilia. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

This study aims to develop a proposal for teaching Libras for the educational 

community that works in Early Childhood Education based on a learning community 

articulated to the Italian pedagogical principles Reggio Emilia. As a methodological 

procedure, the survey of academic production in the Theses and Dissertations of the 

Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES) was used, 

with a time frame of 2005 and 2021. Regarding the Learning Community, 9 Master's 

Dissertations were found and two Doctoral Theses. Related to the theme Libras in 

Early Childhood Education, 4 Dissertations were found and referring to “Child 

Education” “Teaching Libras, 6 Dissertations and 1 Thesis were found. It is concluded 

from the theoretical bases of the Learning Communities proposal, above all, based on 

the principle of equality of differences, that an education that respects and values 

diversity is possible, enabling dialogue between differences: ethnic, racial, class, 

culture , gender, of the person with a disability, which includes deafness. To think about 

a proposal for teaching Libras from an early age, in a learning community we seek the 

principles of the pedagogical proposal of Reggio Emília, I understand that this proposal 

corroborates the understanding of the importance of the participation of the school 

community. 

Keywords: Learning Community. Deafness. Child education. Reggio Emilia. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este estudo analisa e propõe o ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

na Educação Infantil a partir de proposta de comunidade de aprendizagem articulada 

aos princípios de Reggio Emilia. Entendendo que a educação de crianças surdas deve 

acontecer desde tenra idade na língua de sinais como primeira língua, por isso, o 

trabalho tem como proposta a inserção da Libras na educação infantil a partir de 

comunidade de aprendizagem. 

Em 1999 iniciei minha experiência docente como estagiária, realizando 

trabalho na escola na área de Educação Física e dificuldades de Aprendizagem, com 

o qual obtive resultados positivos com os alunos.  Em 2005 conclui o Curso de 

Graduação e logo iniciei minha 1ª especialização em Educação Infantil e Séries 

Iniciais pelo fato de ter feito a pesquisa de monografia nesta área e neste período já 

trabalhava com Educação Infantil. Atuei em cargo de confiança na Prefeitura Municipal 

de Vitorino no Departamento de Esportes permanecendo até o ano de 2007. Nesta 

época fui conveniada na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de 

Vitorino saindo então do Departamento de Esportes. Na APE realizei trabalho na 

disciplina de Artes, neste momento percebi a necessidade de aperfeiçoamento e 

iniciei a 2ª Especialização “Educação, Arte e Terapia”.  

Em 2008 realizei Concurso Público de Educação Física e novamente obtive 

cargo de confiança como chefe de departamento de Esportes de Vitorino. Realizei 

inúmeros projetos, dentre os quais: xadrez, dança, treinamento desportivos, aulas de 

ginásticas. Neste mesmo ano iniciei contrato com a Secretaria de Estado da Educação 

(SEED) com aulas de Educação Física. 

O que me levou a pesquisar a área da surdez foi perceber na minha trajetória 

profissional a falta de trabalho efetivo em Libras nas escolas da rede regular de ensino 

no Estado do Paraná. Como professora de educação física efetiva desde 2008, na 

Secretaria de Estado da Educação (SEED) do Paraná, e por ter contato com 

estudantes surdos, fui buscar uma especialização em “Educação Especial na área da 

Surdez”. Após esta formação passei a atuar no Centro de Atendimento da Surdez 

(CAES), hoje sala multifuncional da Surdez e em seguida, passei a trabalhar como 

Intérprete de Libras nas Escolas Estaduais e a me dedicar a esta área. Atualmente 

sou Intérprete de Libras no Ensino Superior da Faculdade de Pato Branco (FADEP).   
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Pela necessidade de adquirir conhecimento específico na língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) iniciei uma graduação de Letras-Libras na cidade de Maringá - PR. 

Nesta graduação participei de trabalhos científicos em seminários e contato com 

surdos de várias regiões do Estado do Paraná. Atualmente existem três docentes com 

Formação de Letras-Libras no Sudoeste do Paraná com formação em 2017, sendo 

que faço parte. 

Desta forma, iniciei um trabalho de professor Bilíngue, como intérprete 

educacional, com alunos da Educação Infantil, na faixa etária de dois anos de idade e 

tive a experiência de educação Bilíngue. Nesta experiência, realizamos trabalhos 

visuais, contação de histórias com imagens e a comunicação em libras e língua 

portuguesa com toda a turma. A turma permaneceu juntas por dois anos e ao final dos 

dois anos, a turma de ouvintes juntamente com um estudante surdo já se comunicava, 

tendo um bom relacionamento entre eles.   

A partir desta experiência de educação bilíngue que me chamou a atenção a 

necessidade de uma proposta pedagógica de classes Bilíngues iniciando já na 

Educação Infantil, já que a Libras é uma língua e possui gramática própria, precisa ser 

ensinada como língua de forma permanente. Atualmente, o Estado do Paraná não 

possui nenhuma proposta de educação Bilíngues, e a pesquisa realizada poderia ser 

uma proposta que atenderia as necessidades dos municípios menores para criação 

de comunidades de aprendizagem para o ensino de Libras na educação infantil.  

Para entendermos a importância da educação de crianças desde tenra idade, 

buscamos na legislação sobre a organização dos serviços para esta faixa etária e a 

importância da língua como estratégia de aprendizagem. 

Na Constituição Brasileira de 1988, considera que compete aos municípios o 

estabelecimento de programas de educação infantil e deverão oferecer este nível de 

ensino, em “creches e pré-escolas” (BRASIL, 1988). Com a Emenda Constitucional nº 

59/2009, no art. 208, a faixa etária obrigatória de ensino ampliou de 4 anos aos 17 

anos, e a educação infantil será realizada em “creche e pré-escola, às crianças até 5 

anos de idade” (BRASIL, 2009). 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, repete 

o documento constitucional e ao tratar da educação infantil, considera como a primeira 

etapa da educação básica tendo como finalidade, de acordo com art. 29, “o 

desenvolvimento integral da criança [...], em seus aspectos físico, psicológico, 
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intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 

2013). A referida lei engloba elementos considerados fundamentais que incluem a 

rotina, o bom desenvolvimento da autoestima, quanto ao ambiente adequado ao bom.  

Em relação a faixa etária obrigatória de ensino, a Lei nº. 12.796/2013, que altera 

a LDBEN (1996), preconiza a obrigatoriedade de ensino dos 4 aos 17 anos, indicando 

a importância do ingresso da criança na escola desde a pré-escola. Desta forma, a 

educação infantil é gratuita até os cinco anos de idade, passando a ter um papel de 

destaque no desempenho de atividades, dando-lhes conforto e condições necessárias 

(BRASIL, 2013).  

Outro documento relevante para a educação infantil é sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), publicado em 2010 e 

regulamentado pela Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as DCNEI. 

O documento propõe que a proposta pedagógica deve ter como princípio, o respeito 

“da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, 

ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades” (BRASIL, 

2010, p. 16). Entendemos que, quando o documento da DCNEI trata sobre o respeito 

as diferentes identidades e singularidades está também relacionando com a educação 

de crianças surdas e a necessidade em respeitar especificidade linguística destas 

crianças. 

Outro ponto que destacamos das DCNEI é a proposta pedagógica das 

instituições que deve garantir “condições e recursos para que as crianças usufruam 

seus direitos civis, humanos e sociais” (BRASIL, 2010, p. 17), ou seja, garantindo a 

interação e a comunicação entre seus pares. Assim como, assumir “a 

responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças 

com as famílias; possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e 

crianças quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas” 

(BRASIL, 2010, p. 17). 

As Diretrizes indicam que o objetivo da proposta pedagógica na educação 

infantil deve, 

garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e 
articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 
assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao 
respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras 
crianças (BRASIL, 2010, p. 18). 
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Nessa perspectiva, os princípios de educar, cuidar e brincar na educação 

infantil se ampliam, com foco na aprendizagem das crianças. A escola de educação 

infantil é um espaço que deve possibilitar a interação entre as crianças, as diferentes 

formas de linguagens e os condicionantes dos processos de aprendizagem, 

motivando sua produção de cultura e autonomia (FINCO; OLIVEIRA, 2011). Neste 

contexto, se insere também a criança surda e o seu desenvolvimento integral. 

O acesso à educação é um direito de todos e dever do Estado e da família 

conforme preconiza a Constituição Federal (CF) de 1988, desta forma, a inclusão da 

criança surda à educação está amparada pela legislação brasileira, como, Lei nº 

7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de 

deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração 

da Pessoas Portadora de deficiência (CORDE), tratando sobre o direito à educação 

no Art.2º: 

I - na área da educação: 
a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como 
modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 
1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com 
currículos, etapas e exigências de diplomação próprios (BRASIL, 1989). 

Na LDBEN (1996), destacamos quando trata no art. 59, a disponibilização de 

“currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos” 

(BRASIL, 1996) para atender as especificidades de aprendizagem do público da 

educação especial1. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (PNEEPEI), de 2008, que tem como objetivo “assegurar a inclusão escolar 

de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação” (BRASIL, 2008) no ensino regular e prevê que para a 

inclusão escolar de alunos surdos deve ser utilizado a Libras, mas como uma proposta 

de educação bilíngue, Libras como primeira língua a ser utilizada e a Língua 

Portuguesa, como segunda língua na modalidade escrita. Assim como a contratação 

de tradutor e intérpretes de Libras e o ensino da Libras como disciplina curricular na 

escola para todos os alunos da escola (BRASIL, 2008). 

                                                           
1 Estamos considerando público da Educação Especial pessoas com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades superdotação, denominadas na Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva de Educação Inclusiva, publicada pelo MEC, em 2008. 
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E por fim, de forma mais abrangente, a Lei nº. 13.146, de 6 de julho de 2015, 

que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência) e dispõe sobre o direito à educação no Capítulo IV, Art. 27. 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de 
toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses e necessidades de aprendizagem. 
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da 
sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, 
colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. 
(BRASIL, 2015). 

Em relação a legislação da área da surdez e a língua estabelecida para esta 

população, temos dois documentos importantes, a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 

2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais-Libras e o Decreto nº 5.626, de 

22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002. O Decreto define 

quem são as pessoas consideradas surdas e a língua utilizada por esta população 

que é a Libras, são documentos basilares para garantir os direitos de acesso das 

pessoas surdas na sociedade, de maneira especial, na educação. 

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é entendida como fundamental para o 

desenvolvimento nos aspectos cognitivos, social e emocional da criança surda e 

passa a ser um elo de relação com todos que fazem parte do seu convívio. Conforme 

os autores, Quadros e Karnopp (2004), Góes e Lacerda (1998, 2000), Fernandes 

(2008), Perlin e Strobel (2006) e Mitler (2003).  

Os documentos legais evidenciam a importância da pesquisa do ensino da 

Libras na Educação Infantil, assim como, esta aprendizagem ocorrer a partir de 

comunidade de aprendizagem articulado aos princípios de Reggio Emilia. 

Em relação a Comunidade de Aprendizagem estamos tratando como, “um 

modelo que consiste na transformação das escolas e do seu ambiente com o objetivo 

de alcançar sucesso acadêmico e social para todos os alunos” (GATT et al. 2011, 

p.33). Comunidade de Aprendizagem “apresenta-se como possibilidade de 

construção de escolas de qualidade para populações de periferia urbana no Brasil, 

promovendo a democratização de seu espaço educativo” (MELLO, 2000, p. 3).  

Em comunidades de aprendizagem, ocorre a participação educativa dos 

familiares e da comunidade de entorno. No caso da formação de familiares, numa 

comunidade de aprendizagem, ela ocorre a partir de suas necessidades imediatas, ou 

de seu desejo de fruição (como o caso de alfabetização, idiomas, tertúlias dialógicas) 
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e sobre as atuações de êxito nas quais participarão junto a suas crianças e jovens 

(MELLO; BRAGA; GABASSA, 2012). Comunidade de aprendizagem é um modelo 

educativo comunitário a partir do qual se compreende a escola como instituição central 

da sociedade. A proposta foi elaborada pelo Centro especial de investigação em 

Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdade (CREA) da Universidade de 

Barcelona, e desde 2003, vem sendo difundida, apoiada e pesquisada, no Brasil, pelo 

Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa (NIASE) da Universidade Federal 

de São Carlos (MELLO; BRAGA; GABASSA, 2012).  

A família, assim como a comunidade, segundo seu nível de organização 

participa das atividades que podem ser delegadas e testemunham aquelas que, por 

sua natureza, cabem aos educadores e não devem ser delegadas à comunidade. Os 

pais são protagonistas da educação infantil em conjunto com os educadores e com as 

crianças. Escola e família se articulam como polos complementares na tarefa de 

educar as crianças; por isso, mantêm um diálogo comprometido de intercâmbio de 

informações e de percepções (RINALDI, 2014).  

A professora Roseli Rodrigues de Mello, da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar), destaca-se como pioneira ao se interessar pelo estudo de 

comunidade de aprendizagem no Brasil. Sob caráter de pós-doutorado, identificou que 

o projeto desenvolvido pelo Centro Especial de Investigação em Teorias e Práticas 

Superadoras de Desigualdade (CREA), da Universidade de Barcelona/Espanha, seria 

uma possibilidade para atender às demandas de escolas públicas brasileiras, de modo 

a fomentar um ensino de qualidade e promover a democratização desses espaços 

educativos.  

O modelo educativo de comunidade de aprendizagem abrange a ideia de que 

a na atual sociedade somente é eficaz por meio das interações e da participação da 

comunidade. Nesse sentido, fundamenta-se em três aspectos: a) transformação da 

estrutura e da cultura escolares, b) perspectiva dialógica da aprendizagem, c) 

implementação de atuações educativas de êxito em escolas de educação infantil, 

ensino fundamental e médio (BRAGA, 2007; CARDOSO, 2019).  

Quando se refere à comunidade de aprendizagem, o primeiro destaque é 

conferido às orientações sobre a relação escola e comunidade, por meio do art. 12 da 

LDB (Lei nº. 9.394/1996) o qual indica sobre a organização dos estabelecimentos de 

ensino, com a incumbência de “articular-se com as famílias e a comunidade, criando 
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processos de integração da sociedade com a escola” (BRASIL 1996). Também as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCNEB) e o Plano 

Municipal de Educação, pautado pela Lei nº 13.005/2014 fundamentam a criação de 

comunidade de aprendizagem. Destaca-se também a Resolução nº 4, de 13 julho de 

2010, para análise das políticas sobre as relações escola-comunidade. 

Ainda referente à comunidade de aprendizagem, cabe destacar os princípios 

da Reggio Emilia, visto que a educação da criança também não fica apenas ao 

encargo do professor, já que a família e a comunidade têm papel fundamental.  

Temos um núcleo sólido em nossa abordagem em Reggio Emilia que vem 
diretamente das teorias e experiências da educação ativa e encontra 
realização em imagens particulares da criança, do professor, da família, e da 
comunidade. Juntas, produzem uma cultura e uma sociedade que conectam, 
ativa e criativamente, o crescimento tanto individual quanto social 
(MALAGUZZI, 2016, p. 97).  

A família, assim como a comunidade, segundo seu nível de organização 

participa das atividades que podem ser delegadas e testemunham aquelas que, por 

sua natureza, cabem aos educadores e não devem ser delegadas à comunidade. Os 

Pais são protagonistas da experiência educativa em conjunto com os educadores e 

com as crianças. Escola e família se articulam como polos complementares na tarefa 

de educar as crianças; por isso, mantêm um diálogo comprometido de intercâmbio de 

informações e de percepções (MELLO, 2000, p. 90). A educação Reggiana voltou-se 

por uma filosofia centrada na família, por sua preferência pela combinação de cuidado, 

intervenção e educação (RINALDI, 2014).  

Desta forma, o referido estudo buscou responder o seguinte problema de 

pesquisa: De que forma o conceito de Comunidade de Aprendizagem, articulados aos 

princípios da Reggio Emília, possibilita o ensino de Libras na educação infantil? 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Elaborar uma proposta de ensino de Libras para a comunidade educacional 

que atua na Educação Infantil fundamentado em comunidade de aprendizagem 

articulada aos princípios pedagógicos italiana Reggio Emilia. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 Revisar estudos correlatos sobre o ensino de Libras na Educação Infantil, sobre 

o trabalho com comunidade de aprendizagem e educação infantil de Reggio 

Emilia; 

 Situar na experiência italiana de educação infantil de Reggio Emilia aquilo que 

trata da constituição de comunidades de aprendizagem;  

 Criar uma proposta de trabalho pedagógico com base na pedagogia Reggio 

Emilia para a aprendizagem de crianças surdas em Língua Brasileira de Sinais 

(Libras). 

1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa teve como procedimento metodológico o levantamento da 

produção acadêmica no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com um recorte temporal de 

2005 e 2021, sendo uma pesquisa de levantamento bibliográfico. Dos trabalhos 

acadêmicos encontrados na busca serão analisados com base na análise de discurso 

de Orlandi (2005). 

Desta forma, o levantamento da literatura será a base empírica desta 

investigação, especificamente aquela que trata sobre a temática do ensino de Libras 

na educação infantil a partir de comunidades de aprendizagem e os princípios da 

Reggio Emilia. Por se tratar de uma pesquisa de cunho bibliográfico, não foi 

necessário atender as especificações do código de ética, já que não envolveu seres 

humanos. Entretanto, foi realizada com rigor científico, critérios de ética, 

procedimentos metodológicos e matrizes teóricas específicas.  

A consulta envolveu o tema, “uma proposta de comunidade de aprendizagem 

para o ensino de Libras na Educação Infantil articulada à perspectiva pedagógica 

italiana Reggio Emilia”.  

A pesquisa ocorreu na plataforma da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

pessoal de Nível Superior (CAPES), especificamente nos catálogos de Dissertações 

e Teses2.  

                                                           
2  O levantamento da produção acadêmica foi realizado no banco de teses e dissertações da CAPES. Disponível 

em: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. 

 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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Para as referidas buscas, utilizou-se como filtragem as seguintes etapas: 

 Mestrado e Doutorado. 

 Ano de publicação (2005 a 2021). 

 Grande área conhecimento - (ciências humanas). 

 Área conhecimento - (Educação). 

 Área avaliação - (Conhecimento). 

 Área concentração - (Educação). 

 Nome do programa - (Educação). 

 

A Figura 1 faz uma síntese das etapas da construção da pesquisa 

bibliográfica. 

Figura 1 - Etapas da construção da pesquisa bibliográfica 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Ensslin et al., (2010). 

1.2.1 Produção acadêmica do ensino de Libras na Educação Infantil 

Conforme já indicado a pesquisa realizou o levantamento da produção 

acadêmica no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com um recorte temporal de 2005 e 2021, 

buscando pelas palavras-chave entre aspas para restringir a busca, como, 

“Comunidade de aprendizagem”; “Educação infantil e o ensino de Libras”; “Reggio 

Emília”. 

Para a definição das palavras-chave partiu-se de uma visão geral da pesquisa: 

“uma proposta de comunidade de aprendizagem para o ensino de Libras na Educação 

Infantil articulada à perspectiva pedagógica italiana Reggio Emilia”.  

Etapa 1
•Definição das palavras-chave

•Definição das bases de dados 

Etapa 2

•Filtragem do banco de artigos brutos 
•Leitura dos títulos 

•Leitura dos resumos 

Etapa 3
•Filtragem quanto ao alinhamento do artigo 
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A primeira delimitação da pesquisa restringiu-se às bases de dados: CAPES, a 

segunda corresponde ao período de publicação dos trabalhos, no qual houve um 

recorte temporal entre os anos 2005 e 2021. O ano de 2005 se justifica como início 

do recorte temporal, ao considerar a promulgação do Decreto nº 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais-Libras, decreto que 

passou a garantir os direitos de acesso das pessoas surdas a língua de sinais e assim, 

garantir a comunicação inclusive na educação. 

A terceira, deu-se em relação às opções de pesquisas nas bases de dados 

utilizadas, sendo restrita a opção de pesquisa pelo título, no resumo e nas palavras-

chave das publicações. Foram descartados da pesquisa a falta de acesso as 

Dissertações e Teses e a duplicação deles. A leitura de resumos é recomendada para 

iniciar uma pesquisa bibliográfica sistemática, de ampla cobertura e 

metodologicamente correta (FREY; OSBORNE, 2010). A busca nas bases de dados 

foi realizada no mês de outubro de 2021. A primeira combinação deu-se com as 

palavras-chaves: “comunidade de aprendizagem”, cujos resultados constam na 

Tabela 1:  

Tabela 1 – Trabalhos sobre “Comunidade de aprendizagem” - 2005-2021 

“Comunidade de 
aprendizagem” 

Dissertações Teses 

2005 05 01 
2006 06 0 
2007 04 02 
2008 03 06 
2009 01 03 
2010 09 03 
2011 05 01 
2012 04 0 
2013 02 01 
2014 02 03 
2015 02 05 
2016 05 03 
2017 04 01 
2018 02 02 
2019 04 03 
2020 06 09 
2021 01 - 
Total 65 34 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da CAPES, período 2005 a 2021. 

Nesta primeira busca das palavras-chave: “Comunidade de aprendizagem” 

(Tabela 1), foram encontradas 99 publicações, destas, 65 Dissertações e 34 Teses. 

Após nova tentativa de filtragem, utilizando-se a leitura dos títulos foram encontradas 

42 Dissertações e 19 Teses. Justifica-se as exclusões da maioria dos estudos ao filtrar 
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as palavras chaves que não condiziam com a problemática abordada. A partir desta 

etapa foram realizadas leitura minuciosa dos resumos e, portanto, restaram 11, dentre 

as quais nove Dissertações de Mestrado e duas Teses de Doutorado, trabalhos 

acadêmicos que atendem a temática da pesquisa, conforme consta na Tabela 2.  

Tabela 2 - Produções acadêmicas sobre Comunidade de Aprendizagem na 
educação, 2005-2021 

“Comunidade de 
aprendizagem” 

Dissertações Teses 

2010 02 0 
2014 0 01 
2016 04 0 
2017 01 0 
2019 02 0 
Total 09 02 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da CAPES, período 2005 a 2021. 

 

Cabe destacar que não foram encontradas publicações relacionadas a 

comunidade de aprendizagem e o ensino de Libras na Educação Infantil.  

A segunda combinação deu-se com as palavras-chave: “Educação infantil” 

“Ensino de Libras”, cujo resultado preliminar consta na Tabela 3: 

Tabela 3 – Trabalho sobre “Educação infantil” “Ensino de Libras”, 2005-2021 

“Educação 
Infantil” Ensino 

de Libras” 

Dissertações Teses 

2005 109 31 
2006 113 36 
2007 152 38 
2008 144 43 
2009 139 51 
2010 145 58 
2011 172 61 
2012 160 53 
2013 116 22 
2014 134 37 
2015 124 35 
2016 133 50 
2017 141 52 
2018 154 54 
2019 106 51 
2020 0 98 
2021 73 21 
Total 2115 791 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da CAPES, período 2005 a 2021. 

 

Nesta primeira busca das palavras-chave: “Educação Infantil” “Ensino de 

Libras” foram encontradas 2.906 publicações, destas, 2.115 eram Dissertações e 791 
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Teses. Após nova tentativa de filtro, o número de trabalhos passou a ser 1.035, sendo 

785 Mestrados e 250 Doutorados. Deste modo, optou-se por fazer a busca pela 

palavra “ensino de Libras” e o número reduziu para 46, sendo 41 Dissertações e 5 

Teses. A partir desta etapa, procedeu-se a leitura dos títulos. Neste procedimento 

metodológico, restaram 4 Dissertações, referente ao ensino de Libras na Educação 

Infantil, conforme consta na Tabela 4.  

Tabela 4 - Produções acadêmicas sobre ensino de Libras na Educação Infantil  

“Ensino de 
Libras” 

Dissertações Teses 

2012 02 0 
2017 02 0 
Total 04 0 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da CAPES, período 2005 a 2021. 

Na primeira busca das palavras-chave: “Reggio Emilia” foram 

encontradas, 68 publicações, destas, 28 eram Dissertações e 40 Teses, cujo resultado 

consta na Tabela 5.  

Tabela 5 – Palavras-chave: Reggio Emilia 

“Reggio 
Emilia” 

Dissertações Teses 

2005 0 01 
2006 01 03 
2007 0 0 
2008 0 0 
2009 0 0 
2010 01 03 
2011 03 04 
2012 02 02 
2013 01 01 
2014 0 03 
2015 02 02 
2016 04 03 
2017 03 02 
2018 3 07 
2019 1 02 
2020 2 06 
2021 5 01 
Total 28 40 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da CAPES, período 2005 
a 2021. 

A partir deste resultado (Tabela 5) foram realizadas leitura meticulosa dos 68 

resumos e, portanto, restaram 7 publicações, relacionadas a Reggio Emilia na 

Educação Infantil, conforme consta na Tabela 6.  
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Tabela 6 - Produções acadêmicas sobre Reggio Emilia na Educação infantil, 2005-2021 

“Reggio 
Emilia” 

Dissertações Teses 

2006 0 01 
2012 02 0 
2014 01 0 
2016 02 0 
2017 01 0 
Total 06 01 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da CAPES, período 2005 a 2021. 

 

Como resultado da busca do levantamento bibliográfico da produção 

acadêmica com base nas palavras-chave: “Comunidade de aprendizagem”; 

“Educação infantil e o ensino de Libras”; “Reggio Emília”, obtivemos 19 Dissertações 

e 3 Teses para leitura do trabalho completo e a relação com a proposta da pesquisa. 

 

Tabela 7 - Total de trabalhos encontrados 

Produções Dissertações  Teses 

Comunidade de aprendizagem   9 2 
Educação Infantil Ensino de Libras 4 0 
Reggio Emilia na educação Infantil 6 1 
Total  19 3 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da CAPES, período 2005 a 2021. 

 

Verifica-se, portanto como resultado da busca do levantamento bibliográfico da 

produção acadêmica com as palavras-chave: “Comunidade de Aprendizagem”; 

“Educação Infantil e o ensino de Libras”; “Reggio Emília”, os anos que mais obtiveram 

produções foi 2012 com 5 Dissertações e o ano 2016 com Dissertações, conforme 

Tabela 8.  

Tabela 8 – Total de trabalhos encontrados por ano (2005-2021) 

Ano Dissertações  Teses 

2006 0 1 
2007 0 1 
2010 2 0 
2012 5 0 
2014 1 1 
2016 6 0 
2017 3 0 
2019 2 0 
Total 19 3 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da CAPES, período 2005 a 2021. 
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Para análise das pesquisas bibliográficas, o estudo apoiou-se na análise de 

discurso de Orlandi (2005). 

Em se tratando de análise do discurso, Orlandi (2005), assim se posiciona:  

O conceito de discurso é o da linguagem em interação, ou seja, aquele em 
que se considera a linguagem em relação as suas condições de produção, 
ou dito de outra forma, é aquele em que se considera que, a relação 
estabelecida pelos interlocutores assim como o contexto, são constitutivos da 
significação de que se diz. Estabelece-se, assim, pela noção de discurso, que 
o modo de existência da linguagem é social: lugar particular entre língua 
(geral) e fala (individual), o discurso é lugar social. (ORLANDI, 2005, p.157). 

A análise de discurso é atualmente empregada para designar uma técnica de 

análise ou um método de procedimento, aplicado em pesquisas qualitativas, 

designadamente, como parte do repertório metodológico compatível com 

determinados referenciais teóricos que se preocupam em expor as ideologias dos 

discursos analisados. Seja como uma técnica ou um método de procedimento de 

análise (ORLANDI, 2005). Deste modo, após as análises das pesquisas bibliográficas, 

foi possível elaborar uma proposta de comunidade de aprendizagem para o ensino de 

Libras na Educação Infantil articulada à perspectiva pedagógica italiana Reggio 

Emilia.  

1.3 RISCOS 

Em relação ao risco aos seres humanos, a pesquisa não possui risco, por se 

tratar de pesquisa de levantamento bibliográfico.  

1.4 BENEFÍCIOS 

Aprender Libras é fundamental para o desenvolvimento nos aspectos social e 

emocional da criança surda, mas também de todos que fazem parte do seu convívio. 

Portanto, “para os estudantes surdos, é sabido que todos os seus mecanismos de 

processamento da informação e todas as formas de compreender o seu entorno se 

constroem por meio da língua de sinais; então, deveria se privilegiar a experiência 

visual-espacial em sua plenitude” (PRIETO, 2017, p. 49).  

No que cabe a contribuição social o presente estudo almeja demonstrar que a 

Libras pode ser também uma forma de comunicação para os ouvintes, contribuindo 

para estabelecer um clima de respeito às individualidades e caminhar rumo a inclusão 

escolar. Considerando este ponto de vista o acesso ao aprendizado da Libras, tanto 
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para os alunos incluídos quanto para os demais é fator fundamental para a interação 

e socialização deles. É fato que atualmente, uma educação de qualidade já não 

envolve apenas o trabalho do professor em sala de aula, mas depende ainda, da 

participação de sujeitos educativos que convivem com as crianças em seu contexto 

diário, considerando-se que se está continuamente em contato com um processo 

amplo e diversos de aprendizagem (FREITAS, 2015).  

Criar uma rede de comunidade com vistas a fortalecer a aprendizagem de 

Libras coaduna com a proposta do Programa de Mestrado Profissional em Educação 

Básica – PPGEB, da Universidade Alto Vale Do Rio Do Peixe – UNIARP, já que propõe 

o aperfeiçoamento e a melhoria das práticas pedagógicas na Educação Básica. 

Acredita-se que a experiência de educação infantil da região de Reggio Emilia, 

na Itália, pode inspirar o processo de ensino e aprendizagem de crianças surdas no 

Brasil, instigando gestores e professores a inovar para incluir. A abordagem italiana, 

para a Educação Infantil, também conhecida como pedagogia da escuta, parte do 

pressuposto de que a criança é sujeito potente e de direitos. Essa proposta derruba 

os muros das escolas e fortalece a relação com as famílias e a comunidade, 

construindo comunidades de aprendizagens (MALAGUZZI, 2016; GANDINI, 2002; 

RINALDI 2014; VECCHI 2017).  

1.5 PARTES QUE COMPÕEM O ESTUDO  

Este trabalho apresenta o caminho percorrido na pesquisa sobre o ensino de 

Libras na educação infantil, a partir de uma comunidade de aprendizagem e os 

princípios da proposta pedagógica italiana Reggio Emilia.  

Na Introdução apresentamos o tema, objetivos, e os procedimentos 

metodológicos que orientaram a pesquisa, demonstrando o caminho percorrido para 

o estudo.  

No segundo capítulo discorremos sobre o processo educacional de surdos no 

século XX e século XXI, priorizando a utilização da Língua Brasileira de Sinais (Libras), 

evidenciando como a Libras foi se constituindo e a sua importância para a população 

surda. 

No terceiro capítulo apresentamos o modelo de Comunidade de Aprendizagem 

de Barcelona e os caminhos já percorridos da Comunidade de Aprendizagem no 

Brasil, exaltando-se a perspectiva dialógica.  
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No quarto capítulo discorremos sobre os princípios de Reggio Emilia com 

destaque para a documentação pedagógica e relações de escuta.  

No quinto capítulo discorremos sobre os estudos correlatos do ensino de Libras 

na Educação infantil e o trabalho de comunidades de aprendizagem e trabalhos de 

Reggio Emilia na educação infantil.  

No sexto capítulo, apresentamos o resultado da pesquisa, indicando uma 

proposta de ensino de Libras a partir dos trabalhos encontrados na literatura. E por 

fim, as Considerações Finais e seguida das referências bibliográficas.  
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2 PROCESSO EDUCACIONAL DE SURDOS NOS SÉCULOS XX e XXI 

Neste capítulo apresenta-se temas referentes ao processo educacional de 

surdos nos séculos XX e XXI. Primeiramente, aborda-se aspectos referentes a 

oralização, comunicação total e bilinguismo. Logo em seguida, aborda-se sobre a 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Sendo estes temas de relevância para atender 

a proposta de pesquisa.  

2.1 ORALIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO TOTAL E BILINGUISMO 

A partir dos anos de 1980, no Brasil, os estudos relativos à surdez e à língua 

de sinais vêm conquistando um espaço bastante significativo no contexto escolar, 

reafirmando o papel desta língua no processo de desenvolvimento linguístico, 

cognitivo e social do surdo, bem como da aprendizagem da escrita da língua oral, 

como segunda língua por este sujeito (BROCHADO, 2003). Diversos pesquisadores 

brasileiros (QUADROS, 2008; GÓES; LACERDA, 1998, 2000; GOLDEF, 2002; 

QUADROS; KARNOPP, 2004; PERLIN; STROBEL, 2006; FERNANDES, 2008) têm 

enfatizado a importância desta língua para aquisição da linguagem do surdo e como 

mediadora na aprendizagem da língua oral, na modalidade escrita.  

Ao longo do século XX, algumas propostas educacionais foram aplicadas, mas 

não obtiveram o êxito esperado (LACERDA, 1998) uma vez que muitos surdos que 

mesmo depois de anos estudando não alcançaram resultado esperado, que seria ler 

e escrever. Assim, por longos anos o trabalho educacional para as pessoas surdas 

teve como base o oralismo e a comunicação total (GOLDFELD, 2002). 

O alemão Samuel Heinicke (1727 – 1790) é considerado o fundador do 

oralismo e de uma metodologia que ficou conhecida como o "método alemão". Para 

este autor, o pensamento só é possível através da língua oral, e depende dela. A 

língua escrita teria uma importância secundária, devendo seguir a língua oral e não a 

preceder. O ensinamento através da linguagem de sinais significava ir em contrário 

ao avanço dos alunos. Segundo Lacerda (1998), os pressupostos de Heinicke, sobre 

a educação de surdos pelo oralismo, têm até hoje adeptos e defensores. 

Em 1880, foi realizado em Milão (Itália), um Congresso Internacional que trouxe 

alterações profundas nos rumos da educação de surdos. O congresso foi preparado 

por uma maioria oralista com o firme propósito de dar força de lei às suas proposições 
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no que dizia respeito à surdez e à educação de surdos. O método alemão vinha 

ganhando cada vez mais adeptos e estendendo-se progressivamente para a maioria 

dos países europeus, acompanhando o destaque político da Alemanha no quadro 

internacional da época (LACERDA, 1998). 

Assim, no mundo todo, a partir de 1880, o oralismo foi o referencial assumido 

e as práticas educacionais vinculadas a este método foram vastamente desenvolvidas 

e divulgadas. Os resultados de muitas décadas de trabalho nessa linha, não 

demostraram grandes sucessos. A maior parte dos surdos profundos não 

desenvolveu uma fala socialmente satisfatória e, em geral, esse desenvolvimento era 

parcial e tardio em relação à aquisição de fala apresentada pelos ouvintes, implicando 

um atraso de desenvolvimento global significativo. Somadas a isso estavam as 

dificuldades ligadas à aprendizagem da leitura e da escrita: sempre tardia, repleta de 

problemas, mostrava sujeitos, apenas parcialmente alfabetizados após anos de 

escolarização. Diversos estudos apontam para tais problemas, desenvolvidos em 

diferentes realidades e que acabam revelando sempre o mesmo cenário: sujeitos 

pouco preparados para o convívio social, com sérias dificuldades de comunicação, 

seja oral ou escrita, tornando claro o insucesso pedagógico dessa abordagem 

(LACERDA, 1998). 

O Oralismo predominou até a década de 1950 e não surtiu o resultado 

esperado. Essa proposta proibia os surdos de se comunicaram por sinais, ao que 

Pedroso (2010, p. 7) acrescenta: “Sabe-se que os médicos, fundamentados no 

oralismo e na visão clínico-terapêutica, orientavam as famílias a proibir o uso de sinais 

[...] bem como o contato com outros surdos”. O efeito desse ponto de vista é negação 

da surdez como problema a ser enfrentado pedagogicamente e o tratamento do surdo 

como se ele pudesse (e devesse) se integrar à comunidade dos ouvintes apenas 

porque observava e, para então imitá-los. Todavia, ainda assim, houve tentativas de 

resolver o analfabetismo de surdos (LEBER, 2017).  

O descontentamento com o oralismo e as pesquisas sobre línguas de sinais 

deram origem a novas propostas pedagógico-educacionais em relação à educação 

da pessoa surda, e a tendência que ganhou impulso nos anos 1970, foi a chamada 

comunicação total (SOUTO, 2017). 

A comunicação total, língua falada sinalizada, compreendida como aquela que 

busca todos os meios (mímica, pantomima, leitura labial e sinais) para o 
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desenvolvimento da linguagem, tornando a língua falada mais compreensível ao surdo 

e auxiliando seu letramento se tornou, no início dos anos de 1970, o método de 

excelência a ser adotado na educação para surdos (SOUTO, 2017).  

A comunicação total pode empregar os sinais retirados da língua de sinais 

usada pela comunidade surda como também sinais gramaticais alterados e 

marcadores3 para elementos presentes na língua falada, entretanto não na língua de 

sinais. Nesta perspectiva, tudo o que é falado pode ser acompanhado por elementos 

visuais que o representam, facilitando a aquisição da língua oral e em seguida da 

leitura e da escrita (LACERDA, 1998). 

A comunicação total tinha como principal meta o uso de qualquer estratégia que 

pudesse permitir o resgate na comunicação das pessoas surdas. Este modelo 

combinava a língua de sinais, gestos, mímicas, leitura labial, entre outros recursos 

que colaborasse com o desenvolvimento da língua oral (SCHELP, 2008). No entanto, 

o principal defeito dessa proposta era tratar o surdo como alguém que deveria 

aprender a língua portuguesa sinalizada. O problema está em que o sinal gráfico, a 

escrita, o signo alfabético apenas sinalizado não faz sentido para um surdo. Dessa 

forma, a língua portuguesa sinalizada era organizada na perspectiva dos falantes e 

deixava o real problema do surdo em segundo plano (SCHELP, 2008). 

O que a comunicação total favoreceu de maneira efetiva foi o contato com 

sinais, que era proibido pelo oralismo, e esse contato propiciou que os surdos se 

dispusessem à aprendizagem das línguas de sinais, externamente ao trabalho 

escolar. A língua sinalizada era frequentemente usada entre os alunos, enquanto na 

instituição escolar, na relação com o professor era usado um misto de língua oral com 

sinais (LACERDA, 1998). 

O modelo de educação bilíngue se contrapõe ao modelo oralista uma vez que 

considera o canal viso-gestual de relativa importância para a aquisição de linguagem 

da pessoa surda. E contrapõe-se à comunicação total por defender um espaço efetivo 

para a língua de sinais no trabalho educacional, por isso, defende que cada uma das 

línguas apresentadas ao surdo mantenha suas características próprias e que não se 

"misture" uma com a outra (LACERDA, 1998). 

                                                           
3 Os marcadores discursivos da Língua Brasileira de Sinais são mecanismos linguísticos utilizados na 
expressão sinalizada e podem ter função textual, interacional ou de acompanhamento discursivo 
(SILVA; STRAZZI, 2017).  
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Apesar da comunicação total ter surgido como um meio-termo e promovido 

uma certa evolução na educação dos surdos, quando comparada ao oralismo estrito, 

o principal problema estava na impossibilidade da conciliação entre a língua de sinais 

e os sistemas criados para a sinalização da língua falada, devido a essência 

intensamente distinta entre as duas (SOUTO, 2017). 

Em meados dos anos de 1970, chega-se ao entendimento que as habilidades 

de leitura e escrita continuavam limitadas. Várias pesquisas passam a ser realizadas 

pelo ‘Centro de Comunicação Total’ de Copenhague e a conclusão a que chegaram é 

que as crianças ao invés de atingir uma versão visual da língua falada estavam 

convivendo com uma “[...] amostra linguística incompleta e inconsistente, em que nem 

os sinais nem as palavras faladas podiam ser compreendidos plenamente por si sós” 

(CAPOVILLA, 2000, p. 109).  

A partir de 1980, o aprofundamento dos estudos da complexidade linguística 

das línguas de sinais naturais e presentes nas comunidades surdas caminha em 

harmonia com os anseios da necessidade de desenvolvimento cognitivo social das 

crianças surdas e da educação destinada a esta população. A filosofia do bilinguismo 

surge como alternativa substitutiva da comunicação total, propagando que a língua 

falada e de sinais podem conviver, mas não simultaneamente (SOUTO, 2017). 

O bilinguismo é entendido como a utilização da língua gestual e espacial como 

a Libras, e deve ser a primeira língua do surdo. Ou seja, a pessoa surda precisará 

dominar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a escrita alfabética da Língua 

Portuguesa. Será, portanto, bilíngue (SCHELP, 2008). 

A utilização uso do bilinguismo é indispensável para a educação do aluno 

surdo, onde inclui-se a língua de sinais e língua escrita (Língua Portuguesa). 

Fernandes (2008, p. 2) destaca que “para que o surdo se aproprie da aprendizagem 

é importante a presença de professores bilíngues, ou seja, professores que dominam 

a língua de sinais além da portuguesa”.  

O bilinguismo é uma situação linguística em que duas línguas coexistem na 
mesma comunidade (social) ou em que um indivíduo apresenta competência 
gramatical e comunicativa em mais do que uma língua, é o conhecimento e 
uso regular de duas ou mais língua. (FERNANDES, 2008, p.22). 

Destaque-se que o bilinguismo é língua de sinais/língua oral, ao nosso ver o 

único caminho pelas quais os surdos podem ser atendidos em todas suas 

necessidades, (QUADROS, 2008; SKILAR, 2017), ou seja, comunicar-se com os pais, 
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com sua família, desde o início de seu desenvolvimento, aumentando suas 

capacidades cognitivas, adquirindo conhecimento da realidade que os cerca e com 

isso, comunicando-se com o mundo que o cerca, envolvendo surdos e ouvintes. 

2.2 A UTILIZAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 

Conforme apresentado por Lanna Junior (2010) anteriormente à década de 

1970, as ações voltadas para as pessoas com deficiência concentraram-se na 

educação e em obras caritativas e assistencialistas. Durante o século XIX, de forma 

pioneira na América Latina, o Estado brasileiro criou duas escolas para pessoas com 

deficiência: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (hoje Instituto Benjamin Constant) 

e o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos (atual Instituto Nacional de Educação de 

Surdos). 

Ainda segundo Lanna Junior (2010, p. 8), as pessoas com deficiência foram 

por muitos anos tratadas com desprezo e desrespeito quanto aos seus direitos, o que 

as motivou a se organizarem em grupos e promoverem um forte movimento (década 

de 1970 e início dos anos 1980), de participação política no âmbito do processo de 

redemocratização do Brasil. Esse espaço foi sendo construído com muita luta, 

embates políticos, que olvidou em conquistas importantes e na criação de 

Associações especialmente com representatividade das pessoas com deficiência 

(LANNA JUNIOR, 2010). Um exemplo de lutas pelas pessoas com deficiência foi a 

participação da Constituinte em 1987 e consequentemente no texto da Constituição 

Federal brasileira de 1988, sendo um referencial de proteção por parte do Estado dos 

Direitos Humanos dessas pessoas. Outro fato importante, foi a criação da 

Coordenadoria Nacional para a Integração da pessoa Portadora de Deficiência 

(CORDE) em 1989, e depois, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora 

de Deficiência (CONADE), em 1999 (LANNA JUNIOR, 2010). 

Mesmo com todas as conquistas das pessoas com deficiência, a língua de 

sinais utilizada pela comunidade surda no Brasil, a Libras, só foi oficializada no ano 

de 2005, com o Decreto 5.626/05. Tema este que será apresentado na próxima seção. 
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2.2.1 Contextualização legal da Libras 

Legalmente, a língua da comunidade surda do Brasil é a Libras, como consta 

no Decreto 5.626/05 “artigo 2º, considera-se pessoa surda àquela que, por ter perda 

auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, 

manifestando sua cultura especialmente pelo uso da “Libras”.  

A Lei nº. 10.436/02 e o Decreto nº. 5.626/05 são dois documentos 

imprescindíveis para garantir os direitos das pessoas surdas, notadamente na esfera 

da educação. Esses documentos proporcionaram ações da comunidade surda em 

todo o Brasil na luta pela efetivação dos dispositivos propostos e pela garantia dos 

direitos que esses documentos apresentam.  

A Lei nº. 10.436/02 concebe à ideia de que a pessoa surda precisa ser incluída 

na educação. A referida lei reconhece a Libras como meio oficial de comunicação, 

reconhecendo como língua brasileira, conforme o artigo primeiro:  

Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados.  
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a 
forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema 
linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de 
pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002).  

A Libras é a forma de comunicar-se com pessoas surdas. Trata-se de uma 

língua visual, por sua vez comunicada através de gestos codificados, tais como: 

expressões faciais, leves movimentos do corpo. Trata-se de uma forma de expressar 

a intensidade do que se conversa. Isto posto, entende-se que a formação da 

identidade da pessoa surda se dá de forma mais natural através da língua de sinais. 

Língua esta que, por não haver nenhum empecilho físico pode ser alcançada com 

maior facilidade se apresentada desde a infância, na fase de aquisição de linguagem 

(QUADROS; KARNOPP, 2004). Existe concordância entre a maioria dos estudos que 

é por meio da posse da língua de sinais que o surdo constituirá sua identidade, uma 

vez que ele não é ouvinte (PERLIN; STROBEL, 2006). 

A comunidade surda brasileira tem reconhecido que a Libras faz da pessoa 

surda, um cidadão preparado para se desenvolver na perspectiva social, cognitiva e 

afetiva (FREITAS, 2015). Essa comunidade, abrange também os familiares dos 

surdos, tradutores e intérpretes da Libras e demais pessoas que trabalham ou 

socializam com pessoas surdas (ACADEMIA DE Libras, 2021). Em conformidade com 
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estatísticas fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 

Brasil há aproximadamente 10 milhões de pessoas com surdez, correspondendo a 

5% da população (BRASIL, 2010). Em virtude da Lei nº 11.796, a partir de 2008, a 

data de 26 de setembro foi definida para comemorar o Dia Nacional dos Surdos. Essa 

data é importante para que a comunidade surda relembre sua história e chame a 

atenção da sociedade quanto à adoção de ações inclusivas (BRASIL, 2008). 

A Libras é uma língua sinalizada, de modalidade viso-gestual, com estrutura 

gramatical como: fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática, 

utilizada pela comunidade Surda Brasileira. A Língua de Sinais, em princípio, como 

gesto já existia no tempo do Sócrates, na conversa com Hermógenes, sobre os gestos 

dos Mudos, mas os sofistas não reconheceram a importância do “gesto” como 

processo linguístico e de comunicação do “Surdo” (CAMPELLO, 2008, p. 90).  

Embora a Libras e a língua portuguesa sejam línguas pertencentes ao mesmo 

território nacional, apresentam modalidades e usuários distintos. Enquanto a Língua 

Portuguesa apresenta uma modalidade oral-auditiva utilizada por usuários ouvintes, 

na Libras seus usuários são predominantemente surdos, sua modalidade é visual-

espacial, utiliza a visão para compreender os sinais e o espaço para produzi-los. Os 

principais órgãos do corpo humano utilizados para produção de informação linguística 

na Libras são as mãos, no entanto, faz-se uso também de recursos não manuais, 

como as expressões faciais/corporais e a direção do olhar (CHAIBUE, 2018).  

2.3 A CRIANÇA SURDA NA ESCOLA REGULAR 

A inclusão do aluno surdo na rede regular de ensino, assim como nas 

instituições de ensino bilíngue é uma das diretrizes fundamentais da política de 

inclusão, que garante o direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência 

auditiva (SILVA, 2012). 

A Lei nº. 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) nº. 9.394/96, exalta a importância do ingresso da criança 

na Instituição de Ensino, na creche ou na Educação Infantil. A partir dos quatro anos 

é considerado obrigatório, e possui carga horária específica. A referida lei engloba 

elementos considerados fundamentais que incluem a rotina, o bom desenvolvimento 

da autoestima, quanto ao ambiente adequado ao bom desempenho de atividades, 

dando-lhes conforto e condições necessárias. Nessa fase educacional, segundo 
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Ramos, Yamanouchi e Corrêa (2020, p. 3) “a criança precisa de um olhar minucioso. 

Os teóricos com suas pesquisas auxiliam os educadores no decorrer de sua prática, 

mediando situações e construindo outras que poderão dar suas contribuições para a 

educação infantil”.  

Desta forma, a inclusão escolar do aluno surdo na rede regular de ensino é 

garantida pela legislação, considerando que o direito à educação das pessoas surdas 

ou com deficiência auditiva (artigo 22, capítulo VI, inciso II do decreto 5.626/2005): 

II - Escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas 
a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, 
ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas 
do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, 
bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua 
Portuguesa (BRASIL, 2005). 

Foi a partir do ano 2006, que foram implantadas diversas ações que 

representaram ganhos expressivos em relação à educação dos surdos e ao 

reconhecimento da Libras como língua de ensino, entre elas: a formação de 

professores de Libras por meio das licenciaturas do Letras-Libras pela Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), bem como a formação de tradutores e intérpretes 

de Libras e Português a partir da criação do bacharelado em Letras-Libras pela UFSC 

(QUADROS, 2008). 

Levando-se em consideração que o surdo está inserido na sociedade da 

mesma forma que os ouvintes, exposto aos meios de comunicação de leitura e escrita, 

é preciso considerar segundo Silva (2012) que esta pessoa tem todos os direitos em 

relação à apropriação dos conhecimentos historicamente acumulados pela sociedade, 

assim como o de ser alfabetizado de forma significativa, cooperando para sua 

inserção no mundo letrado. 

A linguagem é o primeiro contato do ser humano com o mundo, como forma de 

mediação e como meio de engajá-lo na própria realidade. Por isso, o professor precisa 

propor metodologias que envolvam tanto a linguagem verbal quanto a não verbal 

(RAMOS, YAMANOUCHI; CORRÊA, 2020).  

O campo da sociologia da infância tem ocupado um espaço relativamente 

importante no cenário internacional4, por propor desafio teórico-metodológico de 

                                                           
4 Cita-se aqui algumas universidades e associações: A Universidade do Minho/Portugal conta com o 
Instituto de Estudos da Criança. Mais informações podem ser obtidas no site: http:// www.iec.uminho.pt. 
Na International Sociological Association (http://www.ucm.es/info/isa/ rc53.htm) existe um grupo de 
pesquisa em sociologia da infância, cujo principal objetivo é contribuir para a pesquisa sociológica e 
interdisciplinar sobre a infância. A Association Internacionale des Sociologues de Langue Française 
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considerar as crianças atores sociais em sua plenitude. Falar das crianças como 

atores sociais é algo que advém de um debate que envolve conceitos de socialização 

no campo da sociologia (DELGADO; MÜLLER, 2005). 

A Sociologia da Infância, ao considerar as crianças como atores sociais e 
como sujeitos de direitos, assume a questão da participação das crianças 
como central na definição de um estatuto social da infância e na 
caracterização do seu campo científico. Considerar a participação das 
crianças na investigação é um passo decorrente da construção de uma 
disciplina das ciências sociais que procura “ouvir a voz das crianças”, isto é, 
que assume que as crianças são atores sociais plenos, competentes na 
formulação de interpretações sobre os seus mundos de vida e reveladores 
das realidades sociais onde se inserem (SOARES; SARMENTO; TOMÁS, 
2005, p. 1) 

A sociologia da infância incita a compreensão das crianças como atores 

capazes de criar e modificar culturas, apesar de estar inseridas no mundo adulto. Se 

as crianças interagem no mundo adulto porque negociam, compartilham e criam 

culturas, é imprescindível pensar em metodologias que de fato tenham como foco 

suas vozes, olhares, experiências e percepções (DELGADO; MÜLLER, 2005).  

Educação Inclusiva é um desafio social e um amplo desafio da escola. Na 

prática vem se efetivando com intensas dificuldades por não contemplar a diversidade 

da condição humana. Com o aumento do número de crianças com deficiências 

frequentando os ensinos regulares, as necessidades foram crescendo e, portanto, à 

forma de organização da própria escola passa a ser repensada, pois, recentemente, 

de acordo com a leis analisadas, não basta se ter na escola regular o espaço físico e 

adaptações ambientais. É necessário que a criança incluída desfrute de todos os 

direitos dos demais, que permeia o acesso às aprendizagens, fazendo com que essas 

se tornem significativas (SILVA, 2012). 

O fato de incluir uma criança surda na escola regular significa normalizar suas 

especificidades ao modelo ouvinte legitimadas. Nesta perspectiva, propiciar uma 

educação bilíngue significa possibilitar um instrumento político “para reproduzir uma 

ideologia a favor do monolinguismo por meio de uma prática orientada a resolver a 

questão da oralidade dos surdos, ou seja, usar a primeira língua do aluno com o 

objetivo de alcançar a língua e cultura oral dominante” (PRIETO, 2017, p. 49).  

                                                           
(AISLF) (http://www.univ-tlse2.fr/aislf/ gt20) agrega atualmente um grupo de sociólogos e 
pesquisadores no Grupo de Trabalho Sociologia da Infância, criado em 2000 após um congresso em 
Québec (GT 20). 
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Ainda no que se refere à esfera escolar, as crianças surdas continuam estando 

envolvidas em um ambiente desprovido de incitações e de interações relevantes para 

o seu desenvolvimento integral (QUADROS, 2008). “Essa escassez no ambiente 

linguístico é devida, em parte, porque, nas escolas, não se oportuniza o encontro 

adulto surdo – criança surda, um exercício relevante para sua apropriação cultural e 

sua construção como sujeito surdo” (PRIETO, 2017, p. 49).  

Diante dessa situação, cabe pensar na possibilidade de aplicar uma prática 

pedagógica dentro do modelo bilíngue-bicultural de escola que considere as diferentes 

características entre crianças ouvintes e surdas no momento de adquirir a L1 (língua 

materna) e a L2 (Segunda Língua – qualquer língua aprendida após a primeira língua). 

Portanto, “para os estudantes surdos, é sabido que todos os seus mecanismos de 

processamento da informação e todas as formas de compreender o seu entorno se 

constroem por meio da língua de sinais; então, deveria se privilegiar a experiência 

visual-espacial em sua plenitude” (PRIETO, 2017, p. 49).  

Para se alcançar uma sociedade igualitária, é preciso reavaliar o modo com 

que a escola se constitui. De acordo com Silva (2012, p. 35) é trabalhoso ter e 

pertencer a uma escola inclusiva, porquanto muitas mudanças se fazem 

imprescindíveis. “É preciso pensar a escola integrada na sociedade bem como se 

apropriando do reconhecimento das diferenças, planejando a inclusão e um ambiente 

comum com a preocupação de acolher o novo”. 

O processo inclusivo está relacionado diretamente à diversidade, nesta 

perspectiva é imprescindível um projeto educativo que considere essas diferenças e 

que responda a seus objetivos e, por conseguinte que dê garantia no atendimento das 

limitações e possibilidades da criança surda, para que ela possa ser incluída de fato 

na escola e na sociedade. O objetivo deste estudo, portanto é desenvolver uma 

proposta de ensino de Libras na educação infantil fundamentado em comunidade de 

aprendizagem articulada aos princípios pedagógico italiana Reggio Emilia. 

Na comunidade de aprendizagem, assim como, na abordagem educacional de 

Reggio Emilia, o processo de inclusão acontece naturalmente, já que há nas ações o 

resgate do outro, da observação de todas as linguagens, percebendo a criança de 

forma plena, com suas próprias experiências e contribuições que fazem com que o 

olhar para o outro como um todo e com suas próprias contribuições para serem feitas 

em pequenos e/ou grandes grupos (SILVA, 2012).  
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3 COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM  

3.1 MODELO COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM – BARCELONA 

Comunidade de Aprendizagem é um modelo desenvolvido pelo Centro de 

Investigación en Teorías y Exceso de Prácticas de Desigualdades – CREA (centro de 

pesquisa da Universidade de Barcelona), “e se fundamenta numa premissa que 

consiste na transformação das escolas e do seu ambiente com o objetivo de alcançar 

sucesso acadêmico e social para todos os alunos” (GATT et al. 2011, p.33). 

Em 1991, foi criado o Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas 

Superadoras de Desigualdades – CREA, pelos pesquisadores que o integram, tais 

como Ramón Flecha, da Universidade de Barcelona e Robert Merton, criador da 

Sociologia da Ciência, membro da Universidade de Florença, na Itália. A sua fundação 

seguiu as diretrizes da comunidade científica internacional. Cuja finalidade é gerar 

pesquisas científicas capazes de identificar teorias e práticas que superem as 

desigualdades e capacitem profissionais com excelência em ensino e pesquisa, vindo 

de diferentes grupos étnicos, gêneros, idades e classes sociais. Este caráter 

interdisciplinar, diverso e ético, permitiu no ano de 2015, tornar-se uma Community of 

Research in Excellence for All, ou seja, um centro de pesquisa no âmbito da 

comunidade científica internacional (CARDOSO, 2019). 

Dentro do CREA existem três grupos avaliados cientificamente e certificados 

de pesquisa financiados pelo Governo da Catalunha por meio da Agency for 

Management of University and Research Grants, Government of Catalonia - AGAUR. 

Os grupos se dedicam à análise das desigualdades e formas de superá-las por meio 

da educação, buscando contribuir para o desenvolvimento das ciências sociais a 

serviço (CARDOSO, 2019). 

A primeira Comunidade de Aprendizagem foi criada em 1978, no bairro de La 

Verneda - Sant Martí, em Barcelona. Esta era um centro educacional para jovens 

adultos daquele bairro. Durante 30 anos, esta comunidade liderou constantes 

transformações naquele bairro de Barcelona, seja nos âmbitos estruturais de um 

bairro de extrema pobreza e vulnerabilidade social, como acesso as políticas públicas 

básicas, ou a formação acadêmica de alguns de seus alunos que se tornaram 

professores universitários e grandes executivos. Todos esses aspectos propiciaram 
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uma visibilidade a este centro educativo e impulsionou a expansão da proposta para 

os centros de educação infantil, Ensino Fundamental e médio da Espanha na década 

de 1990 (CARDOSO, 2019). 

Devido a extensão da Comunidade de Aprendizagem dentro e fora da Espanha, 

foi criada uma sub rede de assessores que foi formada seguindo as bases científicas 

do projeto. Essas sub redes são formadas por comunidades autônomas pelas 

universidades de Andaluzia, Catalunha, País Basco e Valença, na Espanha, sob a 

coordenação da professora Rosa Valls, da Universidade de Barcelona. Entre os 

assessores, existe no Brasil, a Universidade Federal de São Carlos sob a 

coordenação da professora Roseli Rodrigues de Mello e Fabiana Marini Braga, e as 

Universidades Federais de Alfenas e Mato Grosso sob coordenação das professoras 

Vanessa Cristina Girotto e Eglen Silvia Pipi Rodrigue (CARDOSO, 2019). 

3.2 COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM: EXPERIÊNCIA BRASILEIRA 

O termo comunidade de aprendizagem nos últimos anos, vem apresentando 

múltiplas definições. A diversidade de usos da noção de comunidade de 

aprendizagem é perpassada por três eixos: a) o eixo escolar/extraescolar, b) o eixo 

real/virtual e c) o eixo relacionado com a grande gama de objetivos e sentidos 

atribuídos à comunidade de aprendizagem (TORRES, 2021).  

Deste modo, alguns se referem à escola (formal ou não-formal) ou à sala de 

aula como comunidade de aprendizagem; outros referem-se a um campo geográfico 

(a cidade, o bairro, o povoado rural); outros, a uma comunidade virtual mediada pelas 

modernas tecnologias (redes de pessoas, de escolas, de instituições educativas, de 

comunidades profissionais etc.). (TORRES, 2021). Em termos gerais a aprendizagem 

está vinculada a participação social dos sujeitos.  

Segundo Mello, Braga e Gabassa (2014), é fato que atualmente, uma educação 

de qualidade já não abrange apenas o trabalho do professor em sala de aula, mas 

depende, ainda, da participação de agentes educativos que convivem com as crianças 

em seu contexto diário, uma vez que se está a todo momento em contato com um 

processo amplo e diversos de aprendizagem. De tal modo, faz-se necessária uma 

participação em que todas as pessoas possam ser ouvidas e em que as formas de 

decisão sejam mais igualitárias entre os diferentes agentes educativos em torno das 



43 
 

 
 

crianças bem como a participação dos próprios estudantes nos seus processos de 

aprender (MELLO; BRAGA; GABASSA, 2014).  

Uma comunidade de aprendizagem pode ser definida nos seguintes termos:  

[...] Um conjunto de pessoas, que pode não estar bem delimitado no tempo e 
no espaço, mas que geram espaço de possibilidades, onde as diferenças e 
igualdades se fazem presentes e são determinantes para a construção da 
comunidade [...]. Nesse contexto, as comunidades de aprendizagem são 
espaços ricos de construção de si, de grupo e do conhecimento em geral 
numa perspectiva ampla de troca, em que as zonas de contato estão abertas 
para diversas formas de comunicação que atravessam as fronteiras dos 
grupos e subgrupos que compõem as comunidades (CAIXETA; RIBEIRO; 
LEITE, 2012, p. 377).  

A comunidade de aprendizagem é uma comunidade organizada, caracterizada 

pelas relações que se estabelecem entre seus membros, onde as pessoas que a 

constituem, trabalham e cooperam na consecução de objetivos comuns e na 

construção de um projeto educativo e cultural próprio, para educar a si própria, suas 

crianças, jovens e adultos, graças a um esforço endógeno, cooperativo e solidário, 

baseado em diagnósticos, não apenas de suas carências e necessidades, mas, 

sobretudo, de suas forças e potencialidades para superar essas carências (CAIRES, 

2010, p. 15). 

A professora Roseli Rodrigues de Mello foi a primeira pesquisadora a se 

interessar pelo estudo de comunidade de aprendizagem no Brasil. Sob caráter de pós-

doutorado, identificou que o projeto desenvolvido pelo Centro Especial de 

Investigação em Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdade - CREA, da 

Universidade de Barcelona/Espanha, seria uma possibilidade para atender às 

demandas de escolas públicas brasileiras, de modo a fomentar um ensino de 

qualidade e promover a democratização desses espaços educativos. Essa 

pesquisadora integra o corpo docente da Universidade Federal de São Carlos – 

UFSCar desde 1992 e atualmente ocupa a posição de pesquisadora junto ao 

Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas – DTPP – dessa universidade. 

O projeto Comunidade de Aprendizagem vem sendo disseminado pelo Brasil 

por meio de parcerias amparadas pelo Núcleo de Investigação e Ação Social e 

Educativa (NIASE), e pelo Instituto Natura e secretarias estaduais e municipais de 

educação. Assim, secretarias de educação e escolas de educação básica que 

aderiram ao projeto concebem um modelo de atuação em Comunidade de 
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Aprendizagem, aplicando suas práticas educativas e adotando suas concepções 

(BRAGA, 2007; CARDOSO, 2019). 

O NIASE, foi fundado em 2002, pela professora Roseli Rodrigues de Mello, 

esse Núcleo, gerou conhecimento por meio de pesquisas produzidas tanto no 

programa de extensão, quanto de pós-graduação da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar). Em conformidade com o NIASE, os conhecimentos gerados nas 

pesquisas e nas ações de extensão enriquecem o ensino, incitam a formação de 

novos pesquisadores e a geração de teses e dissertações vinculadas aos temas 

estudados pelo Núcleo. Além do fomento à pesquisa, o grupo de estudos coopera 

com o Centro Especial de Investigação em Teorias e Práticas Superadoras de 

Desigualdade - CREA, da Universidade de Barcelona (BRAGA, 2007; CARDOSO, 

2019). 

O Instituto Natura desde sua fundação em 2010 investe em pesquisa, 

formação, planejamento, promoção de redes de articulação que potencializam a 

transformação de regiões em Comunidade de Aprendizagem, a parceria firmada em 

2012 com a NASE foi uma oportunidade de unir as duas instituições (INSTITUTO 

NATURA, 2018). 

As comunidades de aprendizagem estão se disseminando em diversos 

contextos e países, com apoio da Universidade de Barcelona e de parceiros 

institucionais que acreditam em seus resultados. No Brasil, iniciou-se em 2003, na 

cidade de São Carlos-SP, por meio do NIASE, da Universidade Federal de São Carlos, 

e posteriormente, pelo Instituto Natura. Mas foi a partir de 2014 que houve grande 

expansão (Quadro1), e continua se expandindo até os dias atuais. 

O estudo de Cardoso (2019) identificou que o Instituto Natura está atualmente 

presente em dez estados brasileiros, como disseminador e articulador do programa 

em redes estaduais e municipais. De maneira particular, atua em três vertentes: no 

apoio às redes estaduais e municipais para se transformarem em Comunidade de 

Aprendizagem; no estímulo de adoção das práticas educativas do programa nas 

escolas de tempo integral; na colaboração com as redes de ensino para incorporarem 

os princípios de Comunidade de Aprendizagem em suas práticas diárias (CARDOSO, 

2019, p. 69). 
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Atualmente o Instituto Natura, por meio de acordo com o CREA, tem expandido 

a proposta de Comunidade de Aprendizagem para as regiões Norte, Nordeste e 

Sudeste do país (CARDOSO, 2019), verifique-se no Quadro 1.  

Quadro 1 - Municípios que implantaram as comunidades de aprendizagem no Brasil 

Município/Estado Escola  Ano 

Ibitiara, BA Colégio Municipal Professora Maria Eulice de Menezes Porto  2016 

Iraquara, BA Escola Municipal Professora Nilda Maria Carvalho  2016 

Souto Soares, BA Escola Municipal Rui Barbosa  2016 

Horizonte, CE Centro de Educação Infantil Alda De Carvalho Bento  2015 

Horizonte, CE Escola Municipal de Ensino Fundamental Domitilia Assunção 
de Menezes  

2014 

Fortaleza, CE Escola Estadual Aldaci Barbosa  2017 

Fortaleza, CE Escola Municipal Herondina Lima Cavalcante  2015 

Fortaleza, CE Escola Municipal Hilberto Silva  2015 

Fortaleza, CE Escola Municipal Maria Helenilce Cavalcante Leite Martins  2015 

Fortaleza, CE Escola Municipal Marieta Cals  2015 

Fortaleza, CE Escola Municipal Professora Lireda Faco  2015 

Fortaleza, CE Escola Municipal Professora Maria Antonezia Meireles e Sa  2015 

Fortaleza, CE Escola Municipal São Cura Dars  2015 

Horizonte, CE Escola Municipal de Ensino Fundamental Euclidia Pereira de 
Azevedo  

2014 

Horizonte, CE Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Gadelha 
Pires  

2015 

Horizonte, CE Escola Municipal de Ensino FundamentalJorge Pereira da 
Rocha  

2015 

Horizonte, CE Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Felipe dos 
Santos  

2015 

Horizonte, CE Centro de Educação Infantil Maria Carmen Lucia Da Silva  2015 

Horizonte, CE Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Jose de 
Sousa  

2014 

Horizonte, CE Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Pinheiro Da 
Silva  

2014 

Horizonte, CE Centro de Educação Infantil Nelsa Navilha Grendene Bartelle  2015 

Horizonte, CE Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Dione 
Maria Bezerra Pessoa  

2014 

Fortaleza, CE Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora 
Balbina Juca De Albuquerque  

2017 

Horizonte, CE Escola Municipal de Ensino Fundamental Ulysses Guimaraes  2014 

Serra do Salitre, MG Escola Municipal Nelson Braga  2016 

Serra do Salitre, MG Escola Municipal Nequinha Lemos  2016 

Serra do Salitre, MG Escola Municipal Paulo VI  2016 

Serra do Salitre, MG Escola Municipal Professor Raul de Melo  2016 

Serra do Salitre, MG Escola Municipal Senador Lucio Bittencourt  2016 

Serra do Salitre, MG Escola Municipal Dalila Lopes da Silveira  2016 

Benevides, PA Centro Municipal de Educação Infantil Berço da Liberdade  2015 

Benevides, PA Centro Municipal de Educação Infantil Jardim das Juritis  2014 

Benevides, PA Creche Sagrado Coração De Jesus  2014 

Benevides, PA Unidade Municipal de Educação Infantil Melquiades Costa de 
Lima  

2014 

Recife, PE Escola Candido Duarte  2016 

Belo Jardim, PE Escola Municipal Sebastião José da Silva  2016 

Recife, PE Escola Professor Pedro Augusto Carneiro Leão  2016 

Recife, PE Escola Senador Novaes Filho  2016 

Rio de Janeiro, RJ Escola Municipal Epitácio Pessoa  2013 

Rio de Janeiro, RJ Escola Municipal Coelho Neto  2013 
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Estiva Gerbi, SP Escola Municipal de Ensino Fundamental Adélia Caleffi Gerbi  2016 

Mogi Guaçu, SP Escola Municipal de Ensino Fundamental Adirce Cenedeze 
Caveanha  

2016 

Potim, SP Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Amador Galvão Cesar  

2016 

Tremembé, SP Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Amália 
Garcia Ribeiro Patto  

2014 

São Bernardo do Campo, 
SP 

Escola Municipal de Educação Básica Professora Ana 
Henriqueta Clark Marim  

2015 

Mogi-Mirim, SP Escola Municipal de Educação Básica Professora Ana Isabel 
da Costa Ferreira  

2015 

Mococa, SP Escola Municipal de Educação Básica Doutora Ana Lucia 
Pisani de Souza  

2016 

Mogi Guaçu, SP Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Anira 
Franco e Campos  

2016 

Tremembé, SP Centro de Educação Infantil Anna Monteiro Pereira  2015 

Tremembé, SP Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anna Queiroz de Almeida e Silva Tia Anita  

2014 

Tremembé, SP Centro Educacional Antônio de Mattos Barros  2015 

Tremembé, SP Centro Educacional Antônio de Mattos Barros Unidade II  2014 

Cajamar, SP Escola Municipal de Educação Básica Antônio Pinto de 
Campos  

2014 

Potim, SP Escola Municipal de Ensino Fundamental Benedito Lucio 
Thomaz  

2016 

Mogi-Mirim, Escola Municipal de Educação Básica Professor Bráulio Jose 
Valentim  

2015 

Mococa, SP Escola Municipal de Educação Básica Professor Carlindo 
Paroli  

2016 

São José do Rio Preto, SP Escola Municipal Professor Chafic Balura  2016 

São José do Rio Preto, SP Escola Municipal Cyrino Vaz De Lima  2015 

São José do Rio Preto, SP Escola Municipal Professora Daizy Rollemberg Trefiglio  2015 

Mairiporã, SP Escola Municipal Professora Diomar Miranda Boni  2015 

Mairiporã, SP Escola Municipal Divina Anastácio do Nascimento  2015 

Tremembé, SP Creche Eliza Rossi Lima  2015 

Tremembé, SP Escola Municipal de Ensino Fundamental João Crozariol  2014 

Tremembé, SP Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Emília 
de Moura Marcondes  

2014 

Tremembé, SP Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Ernani 
Giânnico  

2014 

Cajamar, SP Cajamar, SP Escola Municipal de Educação Básica Ester 
Catarine Lozano  

2015 

Cajamar, SP Escola Municipal de Educação Básica Eva Rosa De Oliveira 
Santos  

2014 

São Bernardo Do Campo, Escola Municipal de Educação Básica Francisco Beltran 
Batistini Paquito  

2015 

Mogi-Mirim, SP Escola Municipal de Educação Básica Professor Geraldo 
Alves Pinheiro  

2015 

Potim, SP Escola Municipal de Ensino Fundamental Geraldo José 
Rodrigues Alckmin  

2016 

Mococa, SP Escola Municipal de Educação Básica Professora Guiomar 
Vasconcelos de Lima Professora  

2016 

Tremembé, SP Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor 
Jerônymo de Souza Filho  

2014 

Mogi Guaçu, SP Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Bueno Junior  2016 

Mogi Guaçu, SP Escola Coronel Joaquim Leite de Souza  2016 

Cajamar, SP Escola Tenente Joaquim Marques da Silva Sobrinho  2014 

Mogi-Mirim, SP Escola Municipal de Educação Básica Professor Jorge 
Bertolaso Stella  

2015 
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Mococa, SP Escola Municipal de Educação Básica Professor Jose Barreto 
Coelho Professor  

2016 

Tremembé, SP Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Inocêncio 
Monteiro  

2014 

Potim, SP Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Professora Judith Siqueira Weber  

2016 

São Bernardo do Campo, 
SP 

Escola Municipal de Educação Básica Kiyoshi Tanaka 
Vereador  

2015 

São Bernardo do Campo, 
SP 

Escola Municipal de Educação Básica Leonardo Nunes Padre  2015 

Mogi Guaçu, SP Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Marcia 
Helena Martini Falsete Risola  

2016 

Tremembé, SP Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria 
Amelia do Patrocínio  

2014 

Cajamar, SP Escola Municipal de Educação Básica Professora Maria De 
Lourdes Mattar  

2016 

Mogi Guaçu, SP Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria 
Diva Franco de Oliveira  

2016 

Tremembé, SP Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria 
Dulce Davi de Paiva  

2014 

Cajamar, SP Escola Municipal de Educação Básica Professora Maria Elce 
Martins Bertelle  

2016 

Tremembé, SP Escola Municipal de Educação Infantil Professora Maria Pia 
Iori  

2015 

Tremembé, SP Escola Municipal de Educação Infantil Professora Nair Mattos 
Queiroz  

2015 

Mococa, SP Escola Municipal de Educação Básica Professora Maria 
Helena Scardazzi Converso  

2015 

Tremembé, SP Tremembé, SP Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Nicolau Couto Ruiz  

2014 

São Bernardo do Campo, 
SP 

Escola Municipal de Educação Básica Deputado Odemir 
Furlan  

2015 

São Bernardo do Campo, 
SP 

Escola Municipal de Educação Básica Odette Edith Perigo de 
Lima  

2015 

Cajamar, SP Escola Municipal de Educação Básica Professora Odir Garcia 
Araújo  

2015 

São Bernardo do Campo, 
SP 

Centro Educacional Unificado Regina Rocco  2015 

Cajamar, SP Escola Municipal de Educação Básica República do Panamá  2014 

São Bernardo do Campo, 
SP 

Escola Municipal de Educação Básica Pastor Roberto 
Montanheiro  

2015 

Mairiporã, SP Escola Municipal Shigeru Sasaki  2016 

Mococa, SP Escola Municipal de Educação Básica Professora Silvia 
Helena Dias Soares  

2016 

Tremembé, SP Escola Municipal de Ensino Fundamental Comendador 
Teixeira Pombo  

2014 

Cajamar, SP Escola Municipal de Educação Básica Professor Veneranda 
de Freitas Pinto  

2016 

Mococa, SP Escola Municipal de Educação Básica Professora Vera 
Sandoval Meirelles  

2016 

Mairiporã, SP Escola Municipal Vovó Danila  2015 

Cajamar, SP Escola Estadual Professor Walter Ribas de Andrade  2014 

Fonte: Elaborado pela autora com os dados do Instituto Natura (2021) 
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Conforme elencado no Quadro 1, cinco estados brasileiros já implantaram 

Comunidades de Aprendizagem em escolas municipais: Bahia; Ceará; Minas gerais; 

Pará, São Paulo.  

3.2.1 Comunidade de aprendizagem (CA): a participação de familiares, 
educadores, alunos e comunidade de entorno 

Como vimos a CA tem atuado em várias regiões do Brasil, especialmente em 

escolas municipais. A proposta de comunidade de aprendizagem considera que na 

sociedade atual somente uma educação articulada com o meio social que a instituição 

escolar está inserida que tem resultados positivos, sendo eficaz por meio das 

interações e da participação da comunidade.  

Assim, se fundamenta em três aspectos: a) transformação da estrutura e da 

cultura escolares, b) perspectiva dialógica da aprendizagem, c) implementação de 

atuações educativas de êxito em escolas de educação infantil, ensino fundamental e 

médio (BRAGA, 2007; CARDOSO, 2019).  

Comunidades de aprendizagem implica uma nova forma de pensar a escola; 

significa o envolvimento de todos/as (professores/as, funcionários/as, alunos/as, 

familiares, direção escolar) no processo educacional, buscando a excelência na 

aprendizagem. Em suma, em uma Comunidade de Aprendizagem “todos/as têm 

responsabilidade pela qualidade do ensino [...] todos juntos em prol de uma educação 

de qualidade”. (CONSTANTINO, 2010, p. 30). 

A participação efetiva da comunidade escolar na organização do ensino, por 

meio de discussão do Projeto Político Pedagógico da escola, na organização do 

ensino, da estrutura física da escola, na alimentação e na busca pela qualidade 

escolar. Com efeito, a participação da comunidade e, sobretudo dos familiares e 

encarregados de educação na educação infantil é considerada como imprescindível 

para o sucesso acadêmico de todas as crianças. 

No caso da formação de familiares, numa comunidade de aprendizagem, ela 

acontece a partir dos “sonhos da própria comunidade, no atendimento de suas 

necessidades imediatas, ou de seu desejo de fruição (como o caso de alfabetização, 

idiomas, tertúlias dialógicas) e sobre as atuações de êxito nas quais participarão junto 

a suas crianças e jovens” (MELLO; BRAGA; GABASSA, 2014).  

Para Silva (2013, p. 21), “[...] é com a constante partilha de saberes que se 

constrói uma comunidade de aprendizagem em que cada sujeito desenvolve o seu 
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conhecimento e reciprocamente ajuda a desenvolver o de toda a comunidade”. Ainda 

de acordo com este autor o aprender implica uma questão de envolvimento e 

contribuição para as práticas da comunidade, para a comunidade será uma questão 

de aperfeiçoamento das suas práticas e de manter nova geração de membros. 

Conforme constatado por Braga (2007) a transformação de uma escola em uma 

Comunidade de Aprendizagem necessita mudança nos hábitos e comportamentos 

habituais de familiares, professores, alunos e comunidade do entorno, construindo 

disposição para o diálogo e participação. Nesta perspectiva o autor ainda acrescenta 

que a participação dos familiares, professores, representantes da comunidade e 

alunos é priorizada em todos os aspectos institucionais (políticos, econômicos, 

culturais e pedagógicos) da escola. Por sua vez, a Comunidade de Aprendizagem, 

refere-se a uma proposta em que a escola deva conhecer e reconhecer os familiares, 

de modo a dialogar com eles em sua plenitude, sempre com a finalidade de ser uma 

escola cooperadora.  

Desse modo, segundo Braga (2007) a relação entre famílias e a escola deve 

ocorrer em forma de apoio às crianças, além disso, como disposição da escola em 

potencializar a aprendizagem das crianças e promover processos de formação para 

os familiares, de acordo com suas necessidades.  

No que se refere a educação, a participação social está relacionada à gestão 

democrática. Cabe, no entanto, aos sistemas de ensino, de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei nº. 9.394/96) em seu artigo 14, definirem 

as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo 

com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: “a) participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; b) 

participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes” (BRASIL 1996). Desta forma, a legislação já prevê a participação da 

Comunidade de Aprendizagem no trabalho compartilhado na educação das crianças 

da comunidade escolar. 

3.2.2 Comunidades de Aprendizagem: perspectiva dialógica 

A proposta de comunidades de aprendizagem apresentada por Constantino 

(2010, p. 26) aparece como uma alternativa “democrática e participativa que busca 

ensino de qualidade para todos/as, assim como a convivência respeitosa. O diálogo 
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igualitário é o fundamento para as interações e os diferentes contextos (familiar e 

social) como enriquecimento das aprendizagens”.  

Para Caires (2010) a escola, ao se tornar uma comunidade de aprendizagem, 

propõe-se a constituir-se num espaço que almeja à superação dos obstáculos por 

meio do diálogo, utilizando-se do mesmo para a busca de soluções que conduzam 

“para a aprendizagem de máxima qualidade a todos aqueles que estudam na escola, 

promovendo a convivência respeitosa, mudanças no entorno da escola, 

estabelecendo relações e práticas sociais democráticas” (CAIRES, 2010, p. 17).  

Para que haja diálogo é preciso, no mínimo, o encontro de dois sujeitos em 

busca de um entendimento e interação. Não deve haver a imposição do pensamento 

de um indivíduo sobre outro, deve sim haver um acordo, uma troca baseada em ideais 

e argumentos e não em posição social ou poder. O diálogo quando imposto não traz 

possibilidades de funcionar, e compreende uma formação cujo educando apenas ouve 

e obedece (FREIRE, 2005). 

A comunidade escolar e do entorno da escola também podem dialogar entre si, 

com base no conhecimento que estabelecem. Dessa forma, não há como levar em 

conta que um “conhecimento se sobrepõe a outro, mas que ambos são válidos e se 

complementam. Assim, a instauração de uma “pedagogia do diálogo”, deve se basear 

na horizontalidade dialógica entre educador e educando” (CAIRES, 2010, p. 17).  

De acordo com Freire (2005), “a pedagogia do diálogo”, implica: 

O relato dos participantes a respeito de suas experiências de vida, a 
aceitação da ideia segundo a qual “ninguém educa ninguém”, e ninguém se 
educa a si mesmo; os homens se educam “em comunhão”, “mediatizados 
pelo mundo”. Portanto, ao falar sobre o diálogo é preciso atentar-se à palavra, 
não apenas como meio para que ocorra o diálogo, mas como ação e reflexão. 
No diálogo, ação e reflexão estão juntas e se completam. Pensada 
isoladamente, a ação transforma-se em ativismo e a reflexão em puro 
verbalismo. Para o autor, o diálogo é um importante meio para que as 
pessoas ganhem significação no mundo, e assim, “a sua libertação da 
condição de opressor e oprimido” (FREIRE, 2005, p. 92). 

Assim, num diálogo igualitário todas as opiniões são respeitadas em função 

dos seus argumentos e todas as pessoas participantes “têm igual direito de intervir, 

independentemente de sua origem cultural e social, pois dentro deste diálogo não são 

valorizadas as posições de poder e sim as contribuições em função da validade dos 

argumentos” (CONSTANTINO, 2010, p. 30). Sendo assim, 
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As comunidades de aprendizagem se apresentam como uma resposta 
educativa igualitária para conseguir uma sociedade da informação para todos 
e todas: parte-se do direito que todos e cada um dos meninos e meninas 
tenham a melhor educação e se aposta em suas capacidades, contando com 
toda a comunidade educativa para alcançar esse objetivo. Trata-se de uma 
proposta que se afasta dos postulados da educação compensatória, pois não 
se fundamenta no suposto “déficit” a compensar dos estudantes com 
desvantagens sociais, sim na melhora da qualidade do ensino que recebem 
(ELBOJ, et al., 2002, p.73) 

O conceito de aprendizagem dialógica é fundamental nas ações das 

Comunidades de Aprendizagem, orienta todas as atividades e interações que venham 

a acontecer. Tal conceito é composto por sete princípios, conforme descrito no Quadro 

2. 

Quadro 2 - Sete princípios de aprendizagem dialógica 

i) Diálogo igualitário: 

Implica em um diálogo em que todas as falas têm 
igual importância e o que prevalece são as 
pretensões de validez. Este diálogo ocorre de forma 
horizontal, sem distinção de gênero, raça, classe 
social, etc., o que tem validade são os argumentos e 
não a pretensão de poder; 

ii) Inteligência cultural: 

Este conceito, desenvolvido pelo CREA (1995-1998), 
pressupõe que todos os saberes acadêmicos e 
práticos têm o mesmo valor e que independente de 
um ou outro, todas as pessoas possuem habilidades 
para ensinar e aprender; dessa forma, podem estar 
no espaço escolar colaborando em um plano de 
igualdade. “Contempla a capacidade que toda pessoa 
tem para adquirir conhecimento, acabando assim com 
a priorização da inteligência acadêmica sobre a 
prática, as habilidades comunicativas e cooperativas” 
(BRAGA, 2008, p.54);  

iii) Transformação: 
Significa e implica uma mudança de atitudes e hábitos 
de forma a transformar a realidade e não se adaptar 
a ela;  

iv) Dimensão instrumental: 

O diálogo é peça chave, por meio deste há a 
possibilidade de aprendizagens tanto humanas 
quanto técnicas; em um espaço democrático a 
instrumentalização das aprendizagens se faz 
importante. “Trata-se de um diálogo que nos leve à 
ciência, à rigorosidade e à reflexão” (BRAGA, 2008, 
p.54); 

v) Criação de sentido: 

Implica uma transformação, na qual as pessoas 
podem expressar seus pensamentos, desejos e 
colocar-se dentro de um projeto como seu também e 
não apenas como um observador, pois, na 
aprendizagem dialógica, a criação de sentido implica 
a tomada da própria vida nas mãos, mas também um 
compromisso pessoal com os/as demais;  
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vi) Solidariedade: 

Dentro da aprendizagem dialógica, desenvolvem-se 
relações mais solidárias, uma vez que, por meio do 
diálogo igualitário uma pessoa não se sobrepõe à 
outra e todas as ações são realizadas ao bem comum; 
assim, não há lugar para a competitividade e sim para 
a confiança e o apoio mútuo; 

vi) Igualdade de diferenças: 

Implica o igual direito de todos/as a serem diferentes 
e terem suas escolhas e diferenças respeitadas 
(cultural, racial, social, etc.), sem perder de vista o 
igual direito de proteção social. 

vii) Emocionalidade: 

Está relacionado ao respeito da emoção, ao 
conhecimento do outro desde a sua corporalidade até 
as relações e ações sociais que estabelecemos com 
os demais.  

Fonte: Elaborado pela autora com base em Constantino (2010, p. 35) 

Fundamentando-se em Braga (2008), a aprendizagem dialógica é compatível 

com a ideia de que a aprendizagem depende de todas as interações que realiza o 

alunado em todos os contextos a que pertença (escolar, familiar, social). Nesta 

perspectiva, é preciso ir além da sala de aula e abri-la a outros agentes educativos, 

considerando todos os contextos.  

Acrescente-se ainda: 

A aprendizagem dialógica se mostra como a mais adequada para responder 
às novas exigências educativas da sociedade da informação: faz com que a 
comunidade se envolva na educação das crianças, já que a escola não pode 
assumir mais toda esta responsabilidade sozinha; a entrada de diversas 
pessoas e culturas na escola possibilita aprendizagens mais ricas e variadas; 
estimula-se o diálogo igualitário entre todos os agentes educativos ante um 
objetivo comum; utiliza-se o diálogo para aprender mais (potencializam-se as 
capacidades de seleção e processamento da informação através de um 
diálogo que gera reflexão) e melhor (aprendizagem com valores: 
solidariedade, trabalho em equipe, etc.) (BRAGA, 2008, p.53). 

Para haver a transformação da escola e do seu entorno amparada pela 

aprendizagem dialógica, faz-se imprescindível o diálogo igualitário entre alunos, 

professores, familiares, e comunidade, esse encontro de diferentes sujeitos é o elo 

para a qualidade da aprendizagem.  

De acordo com Habermas, 1987, p. 19) ‘a transformação da escola apenas é 

possível por meio da interação comunicativa entre todas as pessoas, capazes de 

linguagem e ação”. Nesta perspectiva, segundo Freire (2000, p. 58), “a relação entre 

a comunidade, os educadores, alunos e outros sujeitos educativos, deve ocorrer por 

meio de um diálogo igualitário buscando sempre o entendimento, onde as pessoas 

possam avaliar, escolher e intervir no mundo”. 
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Fundamentando-se nos estudos de Habermas (1987), existem duas formas 

básicas de integração de um sistema de ação: a) a integração social/mundo da vida, 

alcançada por meio de uma concordância comunicativa, e b) a integração sistêmica, 

alcançada por meio de uma regulação burocrática de mercado e poder, que, ao 

mesmo tempo, constituem a sociedade. As leis se encontram orientadas dentro da 

integração social e, deste modo, pelo próprio meio no qual são aplicadas, tendem a 

violar os processos comunicativos da esfera em que fora legalizada. Por esse motivo, 

Habermas chama atenção para a importância da “descolonização do mundo da vida”, 

para resgatarmos e desenvolvermos ainda mais os processos comunicativos 

mediados pela linguagem. Nessa perspectiva, as pessoas podem transformar o 

sistema através da coordenação das suas ações, porquanto, são capazes de 

linguagem e ação. “Este mundo da vida intersubjetivamente constitui o fundo da ação 

comunicativa” (HABERMAS, 1987, p.119). Habermas considera que as pessoas se 

movem e interagem no mundo a partir da prática comunicativa.  

Diante do que fora apresentado, acredita-se que a partir das bases teóricas da 

proposta de Comunidades de Aprendizagem, sobretudo, fundamentada no princípio 

de igualdade de diferenças, seja possível uma educação que respeite e valorize a 

diversidade, possibilitando o diálogo entre as diferenças: étnicas, raciais, classe, 

cultura, gênero, da pessoa com deficiência, na qual se inclui a surdez. 

Para pensar uma proposta de ensino de Libras desde tenra idade, em uma 

comunidade de aprendizagem buscamos os princípios da proposta pedagógica de 

Reggio Emília, entendo que esta proposta corrobora no entendimento da importância 

da participação da comunidade escolar. 

Feitas as considerações acima, convém destacar que o conceito de 

Comunidade de Aprendizagem (CA) não é um princípio da Reggio Emília (não com 

esse nome). Porém, o significado do conceito de Comunidade de Aprendizagem se 

articula, ou constitui, um dos princípios orientadores da prática pedagógica e da 

própria organização pedagógica do processo educativo da Reggio Emília.  
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4 ABORDAGEM DE REGGIO EMILIA 

Neste capítulo, apresentaremos a proposta pedagógica de Reggio Emilia para 

aprendizagem na educação infantil. Neste contexto, aborda-se sobre a imagem da 

criança e do professor na pedagogia reggiana, e sobre a pedagogia das relações de 

escuta. Os principais autores empregados foram: Malaguzzi (2016), Gandini (2002), 

Rinaldi (2014), entre outros. E por fim, apresenta-se o tema referente a comunidades 

de aprendizagem para educação.  

4.1 REVISÃO HISTÓRICA ACERCA DA ABORDAGEM DE REGGIO EMILIA  

A cidade de Reggio Emilia foi fundada pelos romanos no século II a. C., onde 

também nasceu a Bandeira Nacional Italiana, em 1797. A população sempre foi muito 

unida e determinada, tendo importante papel na resistência contra o fascismo e a 

ocupação nazista (SCHABERLE; SOUZA; ANDRADE, 2018, p. 87). 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a população italiana precisou 

unir forças para reerguer cidades devastadas. Em Reggio Emilia, localizada a 70 

quilômetros de Bolonha, no Norte da Itália, famílias que haviam perdido tudo juntaram 

o dinheiro da venda de seis cavalos, três caminhões e um tanque de guerra 

abandonado pelos alemães para construir uma escola, inclusive com os tijolos das 

casas que foram bombardeadas. No entanto, a ideia não era construir uma escola 

tradicional.  

Em 1963, a luta que iniciou com um grupo de pessoas, liderado por mulheres 

notadamente, na construção de escola infantis, passou a ser uma luta pela 

municipalização destas escolas. A partir de então, o atendimento começou a ser 

ampliado. Teve início o projeto de construir escolas públicas, laicas e de qualidade. 

Com a criação de uma escola para crianças pequenas administradas pelo 
município se afirmava o direito a uma escola secular, de melhor qualidade, 
sem tendências à caridade e não discriminadora. No entanto a escola 
precisava descobrir sua identidade cultural rapidamente, para assim ser 
aceita, conhecida e conquistar respeito e confiança. A responsabilidade era 
grande, já que o propósito era reconhecer o direito da criança como 
protagonista (MARAFON, 2020, p. 3).  

O que se almejava era uma escola que tivesse condições ter um projeto de 

futuro que não fosse similar ao que já existia. A visão transmissiva que havia na 
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educação daquele tempo (e ainda há) era contrária uma visão participativa, ou seja, 

em que adultos e crianças coparticipam da construção do conhecimento. 

Segundo Edwards, Forman e Gandini (2016, p. 67) almejava-se “[...] uma 

espécie diferente de escola, uma que pudesse educar suas crianças de um modo 

inovador, [...] se as crianças possuíam direitos legítimos, então elas também deveriam 

ter oportunidades de desenvolver sua inteligência de forma plena [...]”. Com uma 

história educacional comandada pelo catolicismo, após anos envolvidos por doutrinas 

políticas, econômicas e científicas, sabia-se da necessidade de encontrar um “[...] 

equilíbrio entre os dados científicos e sua aplicação social [...]” (EDWARDS; 

FORMAM; GANDINI, 2016, p. 69). 

[...] Buscamos leituras; viajamos para capturar ideias e sugestões das 
poucas, mas preciosas experiências inovadoras de outras cidades; 
organizamos seminários com amigos e com figuras vigorosas e inovadoras 
do cenário educacional nacional; tentamos experimentos; iniciamos 
intercâmbios com colegas suíços e franceses. O primeiro desses grupos 
(suíço) gravitava em torno da ideia de educação ativa e de tendências 
piagetianas, enquanto o segundo (francês) inventou uma escola muito 
estranha: a cada três anos está escola se mudava para um novo local, onde 
a reconstrução de antigas casas de fazenda abandonadas seria a base do 
trabalho educacional com as crianças. Assim foi que avançamos, e 
gradualmente as coisas começaram a formar um padrão coerente 
(EDWARDS; FORMAN; GANDINI, 2016, p. 69). 

A cidade de Reggio Emilia, começa a ser reconhecida mundialmente na década 

de 1990, quando pesquisadores norte-americanos dão início a divulgação da 

experiência italiana como referência em educação da primeira infância (MARAFON, 

2020).  

Reggio Emilia é uma cidade de 130.000 habitantes na próspera região da 
Emilia Romagna, no nordeste da Itália. Seu sistema municipal de educação 
para a primeira infância tornou-se reconhecido e aclamado como um dos 
melhores sistemas de educação no mundo (Newsweek, 2 de dezembro de 
1991). Atualmente, a cidade financia e opera 11 escolas pré-primárias para 
crianças de 3-6 anos, bem como 13 centros para crianças de 0-3 anos. Nos 
últimos 30 anos, o sistema criou um conjunto singular e inovador de 
suposições filosóficas, currículo e pedagogia, método de organização escolar 
e desenho de ambientes que, tomados como um todo unificado, chamamos 
de abordagem de Reggio Emilia. Essa abordagem incentiva o 
desenvolvimento intelectual das crianças por meio de um foco sistemático 
sobre a representação simbólica (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 2016, p. 
21). 

Reggio Emilia é uma cidade industrializada e sua culinária é apreciada. Sua 

população tem crescido expressivamente, em 1991, havia 133 mil habitantes e, em 

2009, havia 167 mil. Isso se deve ao aumento da expectativa de vida e ao aumento 
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de imigração. Os países de origem mais comuns dos residentes de Reggio Emilia, 

além da Itália são Albânia, Marrocos, China, Gana, Ucrânia, Tunísia, Egito, Nigéria, 

Romênia, entre outros. E, os países de origem mais comuns das crianças pequenas 

nas creches e nas pré-escolas são Nigéria, Marrocos, Gana, Albânia e Tunísia.  

Segundo os autores Schaberle, Souza e Andrade (2018), Reggio Emilia está em 

constante transformação, sempre inovando para acolher todas as crianças, inclusive 

as imigrantes. 

A motivação de aprendizagem e ensinamento focada na criança de Reggio 

Emilia foi fundamentada no Trabalho de Lóris Malaguzzi5. Este professor deixou 

marcas de seu trabalho, seguindo os princípios da documentação feita por 

educadores na cidade de Reggio Emilia e em outras regiões da Itália, envolvendo 

pesquisa das práticas escolares, diálogo com educadores, pesquisa e reflexão teórica 

provenientes de diversos estudiosos da área de educação. Cabe enfatizar que, desde 

o início Malaguzzi teve destacada expressão na Itália, organizando congressos e 

trabalhando para a formação de professores. Também escreveu para uma revista 

dedicada somente a Educação infantil-Zerosei, que depois se tornou Bambini 

(BARACHO, 2012). 

Na construção da escola de Reggio Emilia, os educadores espelharam-se na 

concepção de Piaget de que o objetivo do ensino é oferecer condições de 

aprendizado, todavia observaram certa fragilidade quando a teoria descontextualiza e 

isola a criança (MARAFON, 2020). O que levou a conhecerem outro ponto de vista, a 

“de que o aprendizado das crianças se dá por meio de inter-relações, situando-se 

assim num contexto sociocultural, o que requer a construção de um ambiente que 

permita a interdependência e interação” (MARAFON, 2020, p. 5). 

Desse modo, vieram a adotar uma perspectiva social construtora, na qual o 
conhecimento é visto como parte de um contexto dentro de um processo de 
produção de significados em encontros contínuos com os outros e com o 
mundo, e a criança e o educador são compreendidos como construtores do 
conhecimento e da cultura. Tal perspectiva permitiu aos educadores de 
Reggio Emilia abrirem-se para os preciosos insights sobre o psicólogo russo 
Lev Vygotsky (RINALDI, 2014, p. 28). 

                                                           
5 Loris Malaguzzi nasceu em Correggio, em 23 de fevereiro de 1920. Ele se formou em Pedagogia na 
Universidade de Urbino. No ano de 1940 começou a ensinar nas escolas primárias. Malaguzzi em 1963 
inspirou a pedagogia da primeira escola municipal em Reggio Emilia, o qual guiou esta experiência por 
quase 30 anos seguintes, vindo a falecer no ano de 1994.  
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Os educadores de Reggio Emilia, também se inspiraram em John Dewey, que 

concebia o aprendizado como um processo ativo e não uma transmissão pré-moldada 

e conhecimento. Para Dewey, o conhecimento é construído nas crianças por meio das 

atividades, com experimentações pragmáticas e livres, e com participação nas 

atividades. Foram diversas as ideias e inspirações geradas e/ou encontradas e para 

colocá-las em prática foi necessário avançar com a prática educacional, sempre com 

o foco de ligar as teorias aos problemas do trabalho diário (RINALDI, 2014). 

A abordagem de Vygotsky também está em concordância de como é visto o 

ensino e aprendizagem em Reggio Emilia, “Vygotsky lembra-nos de como o 

pensamento e a linguagem operam juntos para a formação das ideias e para o 

planejamento da ação e, depois, para a execução, controle, descrição e discussão 

desta ação” (EDWARDS; FORMAN; GANDINI, 2016, p. 95). 

Para os habitantes de Reggio Emilia, a educação é um direito e não uma 

necessidade. Através dessa afirmativa, foi construído um sistema de serviços públicos 

integrado para crianças de 0 a 6 anos. Os serviços abrangem creches administradas 

pela cidade, por cooperativas, pelo governo federal e pela Federazione Italiana Scuole 

Materne (FISM). “Para a gestão da cidade, a educação é a chave do desenvolvimento 

econômico, social e cultural” (SCHABERLE; SOUZA; ANDRADE, 2018, p. 7). 

Reggio Emilia já tem influência em diversos países, que adotam a sua 

pedagogia da escuta. Com isso, a comunidade está se envolvendo numa prática 

coletiva inovadora para explorar novas perspectivas. Essa prática tem como base a 

“democracia participativa e a experimentação pedagógica” (SCHABERLE; SOUZA; 

ANDRADE, 2018, p. 8). A abordagem reggiana ganhou terreno no Brasil nos 

anos1990, em discussões acadêmicas motivadas pelo sucesso da mostra 

internacional I Cento Linguaggi Dei bambini (As cem linguagens das crianças), 

idealizada por Malaguzzi e que alcançou vários países do mundo (FOCCHI, 2020).  

4.2 ABORDAGEM DE REGGIO EMILIA PARA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL  

A proposta de Reggio Emilia para a aprendizagem na educação infantil é 

diferenciada, as escolas não possuem muros, estão integradas com a cidade, 

especialmente com as famílias, uma proposta que pensa no entorno físico e social 

como parceiros (MARAFON, 2020). “As escolas são ambientes organizados que 

oferecem ao ser humano um espaço de vida. [...] lugares envolventes para crianças e 
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adultos, acolhendo-os numa rede de relações em um campo de possibilidades 

criativas de expressão e de comunicações múltiplas” (RINALDI, 2014, p. 16). 

As escolas em Reggio Emilia não têm um currículo fixo. A cada ano são 

definidos projetos a curto e longo prazo que servem para estruturação do trabalho, 

podendo ser alterados conforme a necessidade, tanto pelos educadores como pelas 

crianças. Os professores devem sempre estar atentos às crianças, como 

observadores e pesquisadores, permitindo que as crianças façam suas escolhas e a 

partir delas sentar juntos para discutir e refletir (MARAFON, 2020). 

A abordagem Reggiana, permite enxergar a diferença dessa abordagem 

pedagógica que, cada vez mais, traz a reflexão das práticas no interior das instituições 

de educação infantil. 

A pedagogia de Reggio Emilia traz ao professor a tarefa da escuta e do 
reconhecimento das múltiplas potencialidades de cada criança e ser capaz 
de escutar as crianças é ser capaz de mudar a forma como pensamos sobre 
elas (MARAFON, 2020). 

Desta forma, esta proposta determina que os adultos tenham uma tarefa 

indispensável, a escuta e o reconhecimento das múltiplas potencialidades de cada 

criança, que deve ser atendida em sua individualidade, em suas potencialidades.  

O papel da criança e do professor na proposta pedagógica de Reggio Emilia é 

diferenciada, pois, é fundamentada em teoria, na prática e na pesquisa, construiu uma 

imagem da criança como rica, poderosa, potente “elas têm potencial, plasticidade, 

desejo de crescer, curiosidade, capacidade de maravilharem-se e o desejo de 

relacionarem-se com outras pessoas e de comunicarem-se” (BARACHO, 2012, p. 28). 

Além disso, acreditam que os sentimentos e a afetividade não podem ser 

subestimados no processo de desenvolvimento, uma vez que estão diante de uma 

criança inteira, e não fragmentada, no dia a dia da escola (BARACHO, 2012). 

A proposta pedagógica de Reggio Emilia desconstrói a convicção de que 

somente os professores seriam responsáveis por todas as questões concernentes ao 

aprendizado das crianças: elas passam a ser protagonistas no processo de ensino e 

aprendizagem.  

O professor em Reggio Emilia, tem como pressuposto dar atenção a 

expressividade das crianças em suas diferentes linguagens. Ou seja, escutar em 

todas as suas formas. A seguir, destacam-se três ações que essenciais para os 

educadores da pedagogia Reggio Emilia:  
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[...] oferecer às crianças uma “memória” concreta e visível do que disseram 
e fizeram, a fim de servir como ponto de partida para os próximos passos na 
aprendizagem; oferecer aos educadores uma ferramenta para pesquisas e 
uma chave para melhoria e renovação contínuas; oferecer aos pais e ao 
público informações detalhadas sobre o que ocorre nas escolas, como um 
meio de obter suas reações e apoio (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 2016, 
p. 25). (Grifo meu). 

O que as crianças aprendem segundo Malaguzzi (2016, p. 76) “deve-se em 

grande parte à própria realização como uma consequência de suas atividades e de 

nossos recursos”. Portanto é imprescindível um convívio harmonioso entre crianças, 

famílias e as escolas. 

As creches e pré-escolas são locais públicos nas quais as famílias firmam 

importantes laços sociais e culturais, por meio da integração e da solidariedade. A 

participação das famílias é um comprometimento civil que auxilia na construção da 

cidadania e, frente a esse processo, a harmonia social se estabelece e fortalece. 

(SCHABERLE; SOUZA; ANDRADE, 2018). Deste modo, “[...] o intercâmbio de ideias 

entre pais e professores, favorecem o desenvolvimento de um novo modo de educar 

[...]”. (SPAGGIARI, 2016, p. 45).  

Uma educação democrática requer um papel ativo do estado, município e da 

escola, ou seja, um relacionamento de apoio recíproco.  

Devemos então estar abertos aos resultados imprevisíveis para que como 
Reggio Emilia, tenhamos projetos inovadores. A equipe do projeto, como um 
pedido para a melhoria da educação em geral, recomenda que todas as 
escolas encontrem modos de oferecer “documentadores” para os professores 
(EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 2016, p. 233). 

É através da documentação pedagógica que se permite levantar e conhecer as 

particularidades, capacidades, formas de se relacionar com o meio e formas de agir 

em grupo e individualmente de cada criança. Através desse processo os professores 

aprendem sobre a criança e desenvolvem o seu trabalho ajudando-a a comunicar os 

seus sentimentos e interesses.  

Observa-se que nas escolas de Reggio Emilia, os registros dos processos que 

as crianças vivenciam são feitos de alteradas formas, tais como:  

Anotações feitas à mão ou digitadas, fotografias, vídeos e gravações em 
áudio. O uso de instrumentos, como máquina fotográfica e câmera de vídeo, 
por exemplo, possibilita que os registros e, posteriormente, as reflexões, 
sejam mais críticos, pois permitem que detalhes que podem passar 
despercebidos no momento da observação sejam descobertos pelas 
imagens; além disso, os pontos de vista do observador podem ser 
compartilhados de maneira menos parcial – embora saibamos que a escolha 
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do ângulo ao captar uma imagem já seja uma opção de olhar (BARACHO, 
2012, p. 49). 

Nesta perspectiva quando não há documentação do que foi observado e confia-

se apenas na memória é bastante provável que o professor não consiga lembrar 

precisamente o que aconteceu na sala de aula. A memória não podem ser o único 

instrumento de informações, porquanto, a observação e o registro terão pouco valor 

se não houver posterior reflexão do material coletado. 

[...] quando revemos a documentação, podemos comparar nossas predições 
com as novas ideias emergentes. [...].  Ao fazermos isso, estamos avaliando 
um trabalho durante a sua elaboração. Podemos avaliar não só o que as 
crianças entendem e sabem, mas também o caminho que as leva a saber 
(GANDINI; GOLDHABER, 2002, p.157).  

A observação, busca identificar situações, falas, gestos e produções das 

crianças que possam servir como “sinais ” indicadores dos caminhos de aprendizagem 

e desenvolvimento das crianças, assim como as formas de agir do professor e suas 

futuras intervenções”. (BARACHO, 201. p. 462). A observação requer do professor 

sensibilidade para ir além do que se apresenta a sua frente.  

4.2.1 Pedagogia das relações de escuta  

Na proposta pedagógica de Reggio Emilia a criança tem um papel de 

protagonista da sua aprendizagem, por isso, a utilização da “pedagogia das relações 

e da escuta”, estando fundamentada no relacionamento e na participação, entre 

crianças, professores e famílias. 

Portanto, está pedagogia: 

Revela-se na postura do professor ao estar disposto e atento a ouvir o que 
as crianças têm a dizer por meio das diferentes linguagens, fazendo uso de 
diferentes instrumentos, para que seja possível uma constante reflexão dos 
caminhos pedagógicos escolhidos. A escuta atenta e acolhedora dos 
professores possibilita dar voz às crianças, seus pensamentos e relações 
estabelecidas por meio da documentação (BARACHO, 2012, p. 43). 

 

Em se tratando da abordagem reggiana, a escuta representa o que Freire 

(1998, p. 135) argumenta como “a disponibilidade permanente por parte do sujeito que 

escuta para a abertura à fala do outro, às diferenças do outro. “Ao falarmos de escuta, 

não estamos nos referindo apenas a escuta da palavra falada, mas também a escuta 

dos gestos, dos espaços, dos desenhos, das expressões [...].  
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Em conformidade com o parecer sobre a revisão das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNI’s, 2010) para a Educação Infantil, o atendimento integral dos direitos 

da criança, requer: 

[...]que as instituições de educação infantil, na organização de sua proposta 
pedagógica e curricular, assegurem espaços e tempos para a participação, o 
diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização das 
diferentes formas em que elas se organizam. (BRASIL, 2010, p. 13). (Grifo 
do autor). 

A Pedagogia da Escuta trata da disposição em escutar os outros e a si mesmo, 

exigindo que o professor fique atento para “ler” nas diferentes formas de expressões, 

olhares, gestos, atitudes de comunicação das crianças que não necessariamente 

acontecem oralmente. Expressões, ações e interações que se estabelecem desde 

muito pequena, importantes e requerem atenção e documentação das experiências. 

Tudo merece ser percebido como uma manifestação de construção de conhecimento 

(SANTOS, 2012). 

Diante dos referenciais apresentados é possível considerar que a abordagem 

Reggiana se diferencia dos demais modelos pedagógicos devido sua origem 

inovadora. A partir de seu contexto histórico, observou-se que esse modelo, 

apresenta-se como um dos métodos de ensino bastante explorado mundialmente.  

A proposta pedagógica de Reggio Emilia nos ensina a perceber uma educação 

mais democrática, com a participação das crianças de forma efetiva no seu processo 

de aprendizagem, assim como, a Comunidade de aprendizagem, que nos auxiliam a 

entender a participação da comunidade escolar na organização da escola e do ensino.  

Desta forma, buscamos nas pesquisas correlatas a temática pesquisada, uma 

proposição de trabalho pedagógico do ensino de Libras na educação infantil que 

tragam elementos tanto da CA quanto da proposta pedagógica de Reggio Emilia.  
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5 ESTUDOS CORRELATOS SOBRE O ENSINO DE LIBRAS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E SOBRE O TRABALHO COM COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM 

O estudo correlato foi a opção teórico metodológica da pesquisa, com intuito 

de realizar um levantamento da produção acadêmica no banco de Teses e 

Dissertações da Capes. Nesta busca, filtramos os trabalhos acadêmicos relacionados 

a temática da pesquisa, o ensino de Libras na Educação Infantil em comunidade de 

aprendizagem e os princípios da proposta pedagógica de Reggio Emilia, no período 

de 2005 a 2021. 

Os trabalhos selecionados serão apresentados em três partes, organizados a 

partir de quadros indicando o ano de defesa do trabalho, autor, título, objetivos e a 

modalidade de pesquisa, se de Mestrado ou Doutorado, além do Programa de Pós-

Graduação e Estado.   

Cabe destacar que não foram encontradas publicações com a expressão na 

íntegra sobre comunidade de aprendizagem e o ensino de Libras na Educação Infantil, 

por isso apresentaremos neste capítulo do trabalho, as pesquisas selecionadas a 

partir do refinamento da busca e do entrecruzamento das palavras,  

 “Educação infantil e o ensino de Libras”;  

 “Comunidade de aprendizagem”;  

 “Reggio Emília”. 

5.1 EDUCAÇÃO INFANTIL E O ENSINO DE LIBRAS”  

Sobre o ensino de Libras na Educação Infantil encontramos quatro (4) 

produções acadêmicas defendidas em Programas de Pós-Graduação em Educação 

apresentadas no Quadro 3.  
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Quadro 3 - Estudos correlatos: Produções acadêmicas sobre ensino de Libras na Educação infantil 
(2005-2021). 

 Ano Autores Título  Objetivos  
Modalidade e 

Programa de Pós-
graduação /Estado  

1 2012 
MARQUES, Hivi 
De Castro Ruiz 

O Ensino de 
Língua Brasileira 
de Sinais para 
Crianças Ouvintes 
e Surdas: 
conteúdo e recurso 
para o 
desenvolvimento 
humano 

Caracterizar o 
ensino da Língua 
Brasileira de 
Sinais (Libras) na 
educação infantil 
como recurso na 
mediação entre 
crianças ouvintes 
e surdas, 
identificando a 
importância deste 
ensino para a 
inclusão. 

Mestrado 

Universidade 
Estadual de Maringá 

 
Paraná 

2 2012 PRIETO, Ana Gil 

Interações 
interculturais no 
contexto de ensino 
de Libras como L2 
na creche' 

Descrever as 
interações no 
diálogo 
intercultural entre 
professores 
estagiários surdos, 
professoras 
regentes e 
crianças ouvintes 
em um contexto de 
ensino de Libras 
como L2. 

Mestrado 

Universidade 
Federal de Santa 

Catarina 
 

Santa Catarina  

3 2012 
ROA, Maria 

Cristina Iglesias. 

O ensino da 
Língua Brasileira 
de Sinais para 
crianças ouvintes, 
como segunda 
língua e fator 
possível de 
inclusão social. 

Fazer a inclusão 
ao contrário, 
começando com 
as crianças 
ouvintes 
aprendendo a ver o 
seu par diferente 
como outro igual, 
na certeza de que, 
quanto antes 
tenham contato 
com ele, menos 
teremos que falar 
de inclusão no 
futuro.  

Mestrado 

Universidade 
Federal de São 

Paulo 
 

São Paulo  

4 2017 
SOUSA, Danielle 
Vanessa Costa.  

Reflexões sobre o 
ensino de Libras 
como L2 para 
crianças ouvintes 
no contexto de 
escolas regulares 
inclusivas' 

Introduzir e 
aprimorar o ensino 
da Libras como L2 
no contexto da 
educação infantil 

Mestrado 

Universidade 
Federal de Santa 

Catarina 
 

Santa Catarina 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da CAPES, período 2005 a 2021. 

Verifica-se (Quadro 3) que as quatro produções acadêmicas referentes ao 

ensino de Libras na Educação Infantil estão incluídas na modalidade de Mestrado, 

sendo três publicações do ano de 2012 e uma do ano de 2017. Todos os estudos 

sugerem a Língua Brasileira de Sinais para crianças ouvintes com a perspectiva de 

inclusão social. No entanto, pesquisas sobre o ensino de Libras como L2 para crianças 
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ouvintes ainda são incipientes. No que se refere à aprendizagem de uma L2, Souza 

(2017) enfatiza a importância do ensino de uma L2, ocorrer a partir de uma perspectiva 

auditiva, ou seja, sem distinções sociais ou de prevalência entre as línguas envolvidas, 

“sendo ambas valorizadas no contexto de ensino, neste sentido, a aprendizagem da 

L2 acontece sem nenhuma perda da primeira língua, com resultados positivos, 

podendo ser a L2 a língua portuguesa para surdos, como também a Libras para os 

ouvintes” (p. 45). 

5.2 COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM  

Outra temática de busca das produções acadêmicas foi sobre Comunidade de 

Aprendizagem na Educação Infantil, onde encontramos onze (11) trabalhos 

acadêmicos, apresentados no Quadro 4.  

 

Quadro 4 - Estudos correlatos: Produções acadêmicas sobre Comunidade de aprendizagem na 
Educação Infantil (2005- 2021) 

 ANO Autores Título  Objetivos  
Modalidade / 

Programa de Pós-
graduação /Estado  

1 2007 
BRAGA, Fabiana 

Marini 

Comunidades de 
aprendizagem: 
uma única 
experiência em 
dois países (Brasil 
e Espanha) em 
favor da 
participação da 
comunidade na 
escola e da 
melhoria da 
qualidade do 
ensino 

Identificar e 
analisar quais 
foram as principais 
mudanças e 
melhorias 
ocorridas na 
relação entre 
escola, familiares 
e comunidade de 
entorno, bem 
como na 
aprendizagem das 
crianças em duas 
escolas inseridas 
há mais de dois 
anos no projeto 
Comunidade de 
Aprendizagem 
(CA) dentro de 
diferentes 
contextos de 
atuação: Brasil e 
Espanha. 

Doutorado 

Universidade 
Federal de São 

Carlos, São Carlos 
 

São Paulo 

2 2010 
CONSTANTINO, 

Francisca de Lima 

Comunidades de 
aprendizagem: 
contribuições da 
perspectiva 
dialógica para a 
construção 
positiva das 
identidades das 
crianças negras na 
escola' 

Compreender, a 
partir da 
perspectiva 
dialógica, quais 
práticas de sala de 
aula contribuem 
para a constituição 
positiva das 
crianças negras e 
o respeito às 

Mestrado 

Universidade 
Federal de São 

Carlos, São Carlos 
 

São Paulo 
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diferenças e quais 
práticas precisam 
ser superadas do 
ponto de vista da 
professora da sala 
investigada, das 
crianças e dos 
seus familiares. 

3 2010 
CAIRES, Sueli de 
Fatima Barbosa.  

A participação da 
comunidade 
escolar em uma 
escola 
transformada em 
comunidade de 
aprendizagem' 

Caracterizar e 
analisar as formas 
de participação da 
comunidade 
escolar no 
cotidiano de uma 
unidade escolar 
transformada em 
Comunidade de 
Aprendizagem, 
analisando em 
especial a 
participação nos 
processos de 
tomada de 
decisão, enquanto 
aspecto 
fundamental da 
gestão 
democrática da 
educação. 

Mestrado 

Universidade 
Federal de São 

Carlos, São Carlos 
 

São Paulo 

4 2014 
PACHECO, 

Suzana Moreira 

A perspectiva da 
educação integral 
em uma escola 
para todos e para 
cada um 

Verificar possíveis 
relações entre o 
conceito de 
comunidade de 
aprendizagem e a 
proposta de 
Educação Integral  

Doutorado 

Universidade 
Federal Do Rio 
Grande do Sul 

 
Porto Alegre 

5 2016 
LIMA, Paulo 
Roberto De 

Comunidade 
aprendente, 
ecologia do saber 
e prática educativa 
sociocomunitária: 
Experiência de 
uma práxis 
descolonizadora 
na Sociedade 
Humana 
Despertar, SHD, 
Sumaré, SP.' 

Reflete sobre 
diversos quadros 
teóricos alusivos 
aos emergentes 
modelos 
educativos, que 
procuram dar 
resposta à 
necessidade de 
edificação de 
ambientes de 
aprendizagem 

Mestrado 

Centro Universitário 
Salesiano de São 

Paulo 
São Paulo  

6 2016 
FRANCO, Maurita 
Cesar de Morais 

Gestão 
democrática 
participativa em 
comunidades de 
aprendizagem: a 
perspectiva de 
profissionais de 
uma escola pública 
da rede estadual 
de ensino em 
Rondonópolis - 
MT' 

investigar a 
Gestão de uma 
escola estadual 
que decidiu, de 
maneira coletiva, 
aderir à proposta 
de Comunidade de 
Aprendizagem 

Mestrado 

Universidade 
Federal de Mato 

Grosso 
 

Mato Grosso 

7 2016 
SANTOS, Andreia 

Oliveira 

Gestão dialógica: 
Um estudo a partir 
das Comunidades 
de Aprendizagem' 

Analisar a gestão 
escolar de uma 
ONG/Escola, seu 
impasse em 
relação à gestão 
da aprendizagem 

Mestrado 

Universidade Nove 
de Julho 

 
São Paulo 
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dos estudantes. O 
universo da 
pesquisa é a ONG/ 
Escola, localizada 
na Zona Leste da 
cidade de São 
Paulo. 

8 2016 SILVA, Elizabeth 

Dificuldades e 
possibilidades de 
uma escola 
estadual de 
Rondonópolis em 
transformar-se em 
comunidade de 
aprendizagem' 

Analisar como 
sujeitos mais 
implicados com 
atuações 
educativas de êxito 
entendem 
dificuldades e 
possibilidades de a 
escola vir a ser 
uma Comunidade 
de Aprendizagem 

Mestrado 

Universidade 
Federal de Mato 

Grosso 
 

Mato Grosso 

9 2017 
SALLES, Thays 

Alexandre 

A importância da 
dialogicidade para 
a efetiva 
participação da 
comunidade local 
e da comunidade 
escolar' 

Analisar a 
participação das 
comunidades 
escolar e local, de 
uma escola do 
município de 
Alfenas, 

Mestrado 
 

Universidade 
Federal de Alfenas 

 
Minas Gerais 

 

10 2019 
MASTROPASQUA

, Maria Lucia 
Zecchinato 

Interdisciplinaridad
e e comunidades 
de aprendizagem: 
uma experiência 
na gestão do 
conhecimento' 

fazer um estudo 
com técnicas de 
análise 
documental das 
práticas 
desenvolvidas na 
Escola da 
Comunidade Vila 
Andrade, a partir 
da implementação 
de algumas das 
ações educativas 
de êxito do Projeto 
Comunidades de 
Aprendizagem 
somadas às já 
existentes. 

Mestrado 

Pontifícia 
Universidade 

Católica de São 
Paulo 

São Paulo 

11 2019 
CARDOSO, C. A. 

de S. 

Comunidade de 
aprendizagem: 
análises iniciais da 
experiência 
brasileira 

Compreender 
como se concebe o 
processo de 
transformação de 
escolas de 
educação básica 
de três municípios 
brasileiros em 
Comunidade de 
Aprendizagem. 

Mestrado 

Universidade de 
Uberaba 

 
Minas gerais 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da CAPES, período 2005 a 2021. 

 

Observa-se 4 (Quadro) das 11 (onze) produções referentes a Comunidade de 

Aprendizagem, 2 (duas) são Teses de Doutorado e 9 (nove) Dissertações de 

Mestrado. Em 2016 esta temática teve maior incidência de trabalhos pesquisados nos 

programas de pós-graduação no Brasil. Sobre este tema a última publicação postada 

foi o ano de 2019.   
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5.3 REGGIO EMILIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

No quadro 5 apresentaremos as produções acadêmicas sobre a proposta de 

Reggio Emília na Educação Infantil. Neste levantamento encontramos sete (7) 

trabalhos acadêmicos no banco de teses e dissertações da Capes. 

 

Quadro 5 – Estudos correlatos: Produções acadêmicas sobre Reggio Emília na Educação Infantil, 
2005-2021 

 ANO Autores Título  Objetivos  Modalidade 

1 

2006 
STEMMER, 

Márcia Regina 
Goulart Da Silva 

Educação infantil e 
pós-modernismo: 

a abordagem 
Reggio Emilia' 

analisar 
criticamente a 
relação entre o 
pensamento pós-
moderno e a 
experiência 
Reggio Emilia.  
. 

Doutorado 

Universidade 
Federal De Santa 

Catarina 
Florianópolis  

2 

2012 
SANTOS, Carine 

Lasso Porciuncula 
dos 

Educação e 
escola inclusiva: 

um estudo a partir 
da abordagem 
educacional de 
Reggio Emilia' 

Analisar a 
Abordagem 
Educacional de 
Reggio Emilia 
como 
possibilidade de 
educação inclusiva 
no Brasil. 

Mestrado  

Pontifícia 
Universidade 

Católica do Paraná 
 

Paraná 

 

3 

2012 
BARACHO, 

Nayara Vicari de 
Paiva 

A documentação 
na abordagem de 

Reggio Emilia para 
a educação infantil 

e suas 
contribuições para 

as práticas 
pedagógicas: um 

olhar e as 
possibilidades em 

um contexto 
brasileiro' 

Conceituar a 
prática da 
documentação na 
abordagem de 
Reggio Emilia 
(Itália) 

Mestrado  

Universidade de São 
Paulo 

São Paulo  

4 

2014 
ANDREETTO, 

Valeria Gonçalves 

Reggio Emilia e 
San Miniato: 

experiência em 
política para a 
qualidade da 

infância' 

Investigar a 
implementação de 
políticas públicas 
de formação de 
professores que 
trabalham com 
crianças de 0-6 
anos, explorando 
as cidades de 
Reggio Emilia e 
San Miniato, na 
Itália, analisando a 
proposta italiana e 
seus efeitos na 
década atual. 

Mestrado  

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

 
São Paulo  

5 

2016 
SILVA, Vilma 

Justina Da 

Encanto e 
coerência: a 

infância 
construindo pontes 

entre Reggio 
Emilia e a política 
para a educação 

Analisar a 
proposta de 
formulação do 
Currículo 
Integrador da 
Infância 
Paulistana, 

Mestrado 

Pontifícia 
Universidade 

Católica de São 
Paulo 
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infantil no 
município de São 

Paulo' 

substantivada 
pelas possíveis 
influências e 
inspirações do 
currículo para 
infância das 
escolas de Reggio 
Emilia. 

São Paulo 

6 

2016 
SILVA, Sandra 
Mara de Ramos 

da 

Atuação de 
professores e a 
influência das 

escolas de Reggio 
Emilia' 

Conhecer práticas 
pedagógicas 
diferenciadas que 
auxiliariam nos 
avanços de 
aprendizagem na 
infância e a 
formação 
necessária para 
essa atuação. 

Mestrado  

Centro Universitário 
FIEO 

 
São Paulo 

7 

2017 
FARDIN, Roberta 

Alessandra 

Pedagogia de 
Projetos: uma 
abordagem 
Curricular na 
Educação Infantil 

Conhecer e 
compreender 
como são 
desenvolvidos os 
projetos na 
educação infantil, 
a partir das 
concepções dos 
professores. 
Como também 
relacionar suas 
concepções sobre 
o trabalho com 
projetos com a 

abordagem Reggio 
Emília. 

Mestrado 
 

Centro Universitário 
Moura Lacerda 

 
São Paulo 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da CAPES, período 2005 a 2021. 

 

Verifica-se (Quadro 5) que das 7 (sete) produções referentes aos Princípios da 

Reggio Emilia, 1 (uma) é de Doutorado e 6 (seis) de Mestrado. Foi o ano de 2012 e 

2016 que obtiveram maior número de publicações. Sobre este tema a última 

publicação postada foi o ano de 2017. Santos (2012), faz uma análise da abordagem 

Reggio Emília como possibilidade de educação inclusiva no Brasil. Barracho (2012) 

enfatiza a importância da “documentação” recomendada pela abordagem Reggio 

Emilia para o contexto da Educação Infantil brasileira.  

No levantamento da produção encontramos um total de 22 trabalhos 

acadêmicos entre Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado, assim 

organizados, 4 (quatro) com a temática “Educação infantil e o ensino de Libras, 11 

(onze) sobre “Comunidade de aprendizagem” e 7 (sete) na discussão da proposta 

pedagógica de “Reggio Emilia”, destes, 19 (dezenove) Dissertações e 3 (três) Teses 

para leitura do trabalho completo e a relação com a proposta da pesquisa, conforme 

ilustra o Gráfico 1.  
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Gráfico 1 – Total de produções: Dissertações e Teses (2005-2021) 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da CAPES, período 2005 a 2021. 

 

Como resultado da busca do levantamento bibliográfico da produção 

acadêmica com base nas palavras-chave: “Comunidade de aprendizagem”; 

“Educação infantil e o ensino de Libras”; “Reggio Emília”, os anos que mais obtiveram 

produções foi 2012 com 5 Dissertações e o ano 2016 com Dissertações, conforme 

ilustra o Gráfico 2.  

 

Gráfico 2 – Total de produções por ano (2005-2021) 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da CAPES, período 2005 a 2021. 
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Observa-se que o ano de 2005, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2018, 2019 e 

2021 não foram encontradas publicações referentes aos temas abordados. Foram 

encontradas teses no ano de 2006, 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017 e 2019, tendo 

confirmado o maior número de dissertações de mestrado no período estudado.  

No levantamento da produção verificamos que o Estado de São Paulo foi o que 

mais produziu trabalhos acadêmicos, 6 (seis) publicações referentes a Comunidade 

de Aprendizagem e 5 (cinco) referente a Reggio Emilia para Educação infantil, 

totalizando 11 (onze) trabalhos, conforme ilustra o Gráfico 3. 

Gráfico 3 – Total de produções: Dissertações e Teses por Estados (2005-2021) 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da CAPES, período 2005 a 2021. 

 
Observa-se que dos 27 Estados Brasileiros, houve publicações de apenas 6 

(seis) sendo eles: Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato grosso, Minas gerais e 

Rio Grande do Sul.   
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6 PROPOSTA DE ENSINO DE LIBRAS A PARTIR DA LITERATURA 

Neste capítulo vamos analisar o levantamento bibliográfico realizado sobre a 

temática e relacioná-lo com o ensino de Libras na Educação Infantil a partir de uma 

proposta de comunidade de aprendizagem fundamentado nos princípios de Reggio 

Emilia. Os trabalhos que serão apresentados seguirão a ordem dos quadros indicados 

anteriormente, de acordo com as palavras-chave selecionadas para a busca no banco 

de Teses e Dissertações da Capes. 

6.1 EDUCAÇÃO INFANTIL E O ENSINO DE LIBRAS 

Os trabalhos aqui apresentados, referem-se ao ensino de Libras na educação 

infantil. Os quatro trabalhos selecionados são das autoras: Marques, (2012); Prieto 

(2017); Roa (2012); Sousa, (2017), que destacam a importância do ensino de Libras 

para as crianças ouvintes. Somente o estudo de Roa (2012) buscou fazer a inclusão 

escolar, começando com as crianças ouvintes aprendendo Libras, assim elas 

aprendem a ver o seu par diferente como outro igual desde cedo. Os autores 

privilegiaram o ensino de Libras para pessoas ouvintes com a percepção de favorecer 

a inclusão da pessoa surda através da dialogicidade.   

Marques (2012) objetivou caracterizar o ensino da Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) na educação infantil como recurso na mediação entre crianças ouvintes e 

surdas, identificando a importância deste ensino para a inclusão. A investigação 

prática envolveu a elaboração e aplicação de uma proposta de ensino de Libras para 

uma classe de crianças ouvintes e surdas do nível infantil V. Os resultados apontam 

para a possibilidade de desenvolvimento de crianças ouvintes e surdas no que 

concerne à linguagem e à psicomotricidade, sendo possível o ensino da Libras como 

segunda língua, enquanto conteúdo e recurso, para crianças ouvintes. O domínio da 

Libras e seu emprego constitui-se em recurso privilegiado que favorece a 

comunicação entre as crianças surdas e os pares ouvintes da turma as quais 

pertencem. A autora considera essencial que essa língua alcance a formação de 

professores, inicial e continuada, implementando-se o Decreto de Lei 5.626/2005. 

Já Prieto (2017) buscou descrever as interações no diálogo intercultural entre 

professores estagiários surdos, professoras regentes e crianças ouvintes em um 

contexto de ensino de Libras como L2, proposto por um projeto de extensão da UFSC 
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e aplicado como projeto piloto/experimental numa creche brasileira vinculada à 

mesma universidade. Nesse contexto microssocial de escola, focaliza-se os modos 

de (re)construir as relações entre os participantes durante o convívio da Libras e do 

Português no mesmo espaço de ensino/aprendizagem. A discussão teórica é 

norteada pela abordagem crítica da área da Linguística aplicada no paradigma 

qualitativo, problematizando aspectos socialmente relevantes com os sujeitos no e 

através do uso da linguagem dentro dos difusos contornos da escola inclusiva e 

bilíngue. A partir de um processo circular de análise, descrição e interpretação dos 

registros gerados, encontra-se diversas formas de interagir com a Libras e representar 

a cultura surda pelos participantes nessa prática intercultural particular. 

Roa (2012) buscou fazer a inclusão escolar a partir das crianças ouvintes 

aprendendo a ver o seu par diferente como outro igual, na certeza de que, quanto 

antes tenham contato com ele, menos terá que se falar de inclusão no futuro. A língua 

brasileira de sinais (Libras) não é, em geral, uma opção como segunda língua para 

crianças ouvintes, como o inglês, o espanhol e/ou outras. Ajuda a comunicação de 

crianças na fase pré-verbal com pais e professores. Este manual é fruto de um 

trabalho de ensino de língua de sinais desenvolvido com crianças ouvintes de 5 a 7 

anos, numa escola de educação infantil durante um ano, com participação de 

professora surda oralizada. Além da importância desse ensino, evidenciou-se a 

relevância da inclusão e sensibilização para outras deficiências. Descreve-se o passo 

a passo, com ilustrações de todas as aulas e atividades, recursos pedagógicos 

utilizados, bem como as avaliações a que os alunos foram submetidos. 

Danielle Vanessa Costa Sousa, (2017) buscou introduzir e aprimorar o ensino 

da Libras como L2 no contexto da educação infantil, explorando ideias do campo de 

metodologias de ensino de L2 nessas atividades, envolvendo educadores ouvintes e 

surdos ao longo das diferentes etapas da pesquisa e buscando identificar os aspectos 

socioculturais e situacionais que se mostravam relevantes no processo. O estudo 

constatou que a dinâmica interacional dos encontros envolvendo pessoas surdas e 

ouvintes merece uma atenção especial por parte de quaisquer agentes interessados 

em promover a universalização da Libras em escolas regulares ou em outros 

ambientes inclusivos. 
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Estes trabalhos evidenciaram diferentes propostas de ensino de Libras na 

educação infantil nos indicando diferentes caminhos para o trabalho da língua de 

sinais nesta etapa de ensino. 

6.2 COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM  

Os 11 trabalhos aqui apresentados, referem-se à Comunidade de 

Aprendizagem na educação infantil. Os autores: Braga (2007); Constantino (2010); 

Caires (2010); Silva (2016); Franco (2016); Mastropasqua, (2019), empregaram o 

conceito de dialogicidade de Paulo Freire, e a teoria da ação comunicativa de Jürgen 

Habermas, no estudo de Comunidade de Aprendizagem. Para os autores Constantino 

(2010); Caires (2010), Lima (2016); Santos, (2016) Mastropasqua (2019), a 

perspectiva dialógica fundamentada na Comunidade de Aprendizagem se coloca 

como uma possibilidade na busca de transformação das relações na escola e que é 

possível formar e valorizar as diferentes identidades no contexto escolar. Além disso, 

a prática dialógica, defendida pela comunidade de aprendizagem favorece a igualdade 

de direitos e da possível transformação do mundo.  

Cardoso (2019) observou que projetos de comunidade de aprendizagem em 

Serra do Salitre (MG), São Carlos (SP), e Tremembé (SP), contribuíram com a 

melhoria da qualidade da educação. Por outro lado, o estudo de Pacheco (2014) 

identificou que o conceito de comunidade de aprendizagem encontrou eco no projeto 

da escola estudada, porém, assume outras feições no que se refere, por exemplo, à 

constituição autoral de um processo democrático. Para Franco (2016) é necessário 

continuar com novas discussões, a respeito da construção das relações dialógicas 

defendidas pela proposta de Comunidades de Aprendizagem para que todos 

compreendam a riqueza da diversidade humana. 

Silva (2016) identificou que as dificuldades de uma escola estadual de 

Rondonópolis em transformar-se em comunidade de aprendizagem, ocorreram devido 

à falta de apoio dos gestores na condução dos trabalhos, a resistência de alguns 

professores no desenvolvimento do Projeto e a falta de aprofundamento nas bases 

epistemológicas da proposta de Comunidades de Aprendizagem. E, Salles (2017), 

observou que participação das comunidades de uma escola do município de Alfenas, 

não ocorre de forma dialógica. Ou seja, o diálogo não é característica efetiva na 

participação das comunidades local e escolar, pois há pouca participação da 
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Comunidade Escolar e não há participação da Comunidade Local e famílias na 

tomada de decisões da escola.  

Braga (2007) buscou identificar e analisar quais foram as principais mudanças 

e melhorias ocorridas na relação entre escola, familiares e comunidade de entorno, 

bem como na aprendizagem das crianças em duas escolas inseridas há mais de dois 

anos no projeto Comunidade de Aprendizagem dentro de diferentes contextos de 

atuação: Brasil e Espanha. Pautada nos princípios da metodologia comunicativa 

crítica, que tem como principais referências, o conceito de ação comunicativa de 

Habermas e o de dialogicidade de Freire.  

Constantino (2010) buscou compreender, a partir da perspectiva dialógica, 

quais práticas de sala de aula contribuem para a constituição positiva das crianças 

negras e o respeito às diferenças e quais práticas precisam ser superadas do ponto 

de vista da professora da sala investigada, das crianças e dos seus familiares. A 

pesquisa, pautou-se nas bases teóricas que regem a proposta de Comunidades de 

Aprendizagem, cuja abordagem centra-se na ação comunicativa de Habermas e na 

dialogicidade de Freire. A pesquisa foi desenvolvida numa escola da cidade de São 

Carlos, que era Comunidade de Aprendizagem. Os resultados constataram que a 

perspectiva dialógica se coloca como uma possibilidade na busca de transformação 

das relações na escola e que é possível formar e valorizar as diferentes identidades 

no contexto escolar. O estudo constatou ainda que a diversidade contribui tanto para 

a aprendizagem das crianças quanto para o fortalecimento das suas identidades 

Caires (2010) buscou caracterizar e analisar as formas de participação da 

comunidade escolar no cotidiano de uma unidade escolar da periferia urbana de São 

Carlos (SP), transformada em Comunidade de Aprendizagem, analisando em especial 

a participação nos processos de tomada de decisão, enquanto aspecto fundamental 

da gestão democrática da educação. A pesquisa foi desenvolvida em alguns princípios 

da Metodologia Comunicativa Crítica, que tem como referências o conceito de 

dialogicidade, de Paulo Freire, e a teoria da ação comunicativa, de Jürgen Habermas. 

O estudo constatou que o fortalecimento do diálogo igualitário nas relações, favoreceu 

a participação da comunidade escolar em vários espaços. No entanto é necessário 

apoio dos gestores educacionais como elemento imprescindível de criação e 

sustentação de um ambiente escolar estimulador da convivência democrática, porque 
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ela não ocorre espontaneamente, sem intencionalidade e ações propositivas e 

permanentes. 

Pacheco (2014) buscou compreender as bases de um projeto político e 

pedagógico, desenvolvido em uma escola pública municipal de Porto Alegre/RS, o 

qual foi alicerçado em dimensões de Educação Popular. O estudo investigou as 

relações possíveis entre o conceito de comunidade de aprendizagem e a proposta de 

Educação Integral da referida escola. O autor ao final do estudo chegou na seguinte 

conclusão: 1) as formas de participação que marcaram a história da escola refletem, 

ainda hoje, nas condições de sustentação de um projeto de educação integral e 

inclusivo; 2) a memória inclusiva, forjada na experiência vivida na e pela escola, está 

fortemente impregnada nas práticas sociais e pedagógicas, e potencializa o 

funcionamento do todos e do para cada um; 3) o conceito de comunidade de 

aprendizagem encontra eco no projeto da escola, porém, assume outras feições no 

que se refere, por exemplo, à constituição autoral de um processo democrático. 

Lima (2016) estudou a Comunidade Aprendente, Ecologia do Saber e Prática 

Educativa sociocomunitária: Experiência de uma práxis descolonizadora na 

Sociedade Humana Despertar (SHD), Sumaré (SP). Participou desta pesquisa apenas 

um sujeito, do sexo masculino e tem a função de educador social. O resultado da 

pesquisa mostrou que o espaço de Comunidade Aprendente e Ecologia de Saberes 

desenvolvem um papel fundamental na transformação da vida das pessoas. A 

educação sociocomunitária é possível numa perspectiva de formação de sujeitos 

autônomos e emancipatórios. 

Franco (2016) analisou a gestão democrática participativa em Comunidades de 

Aprendizagem uma escola pública da rede estadual de ensino em Rondonópolis-MT. 

As discussões foram subsidiadas pelas elaborações teóricas dos estudiosos 

Habermas (2002), e Freire (2012. O autor concluiu que é necessário continuar com 

novas discussões, a respeito da construção das relações dialógicas defendidas pela 

proposta de Comunidades de Aprendizagem. A fim de contribuir para que todas as 

pessoas tenham acesso a uma educação pública de máxima qualidade. E que 

possam compreender as diferenças e enxergar a riqueza da diversidade humana, 

além de, terem a possibilidade de se tornarem pessoas ‘politizadas’ ao serem 

incentivadas a se preocuparem com as questões que envolvem espaços públicos. 
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Santos (2016) analisou a gestão escolar de uma ONG/Escola, seu impasse em 

relação à gestão da aprendizagem dos estudantes. A ONG/ Escola, localizada na 

Zona Leste da cidade de São Paulo. Constatou-se a presença de gestão burocrática 

e gerencial, sendo apresentada à escola uma proposta de gestão dialógica mediante 

o projeto Comunidades de Aprendizagem, nele é proposto que está gestão seja feita 

através do diálogo, visando, desta forma, à aprendizagem de todos, e promovendo a 

participação dialógica na aprendizagem com envolvimento de toda a comunidade 

escolar. Este trabalho foi realizado com a utilização da metodologia comunicativa 

crítica. Ao reconhecer os atores de sua comunidade, a gestão escolar, utilizando a 

prática dialógica, realizada na ONG/Escola mostrou que o conhecimento precisa ser 

trabalhado em prol da igualdade de direitos e da possível transformação do mundo. 

Silva (2016) buscou evidenciar o processo para implantação de Comunidades 

de Aprendizagem em uma escola estadual de Rondonópolis/MT, que foi denominadas 

como “Escola Estadual Vale dos Sonhos”. No que diz respeito ao referencial teórico-

metodológico os principais autores utilizados foram: Habermas (2012) com teoria da 

ação comunicativa, Freire (2005) com a teoria da ação dialógica.  Os resultados 

apontaram que mesmo não sendo efetivado a transformação na “Escola Vale dos 

Sonhos” muitas mudanças ocorreram. Entre elas, relevante melhora nas relações 

interpessoais, a melhoria das aprendizagens, com aumento do índice externo (IDEB) 

dos anos iniciais e maior participação dos familiares em reuniões e na participação de 

algumas atividades ofertadas pela escola. Os elementos exclusores que se 

apresentaram como impeditivos à efetiva transformação da escola em Comunidades 

de Aprendizagem. Referem-se: a dificuldade de apoio dos gestores na condução dos 

trabalhos, a resistência de alguns professores no desenvolvimento do Projeto e a falta 

de aprofundamento nas bases epistemológicas da proposta de Comunidades de 

Aprendizagem. 

Salles (2017), buscou analisar a participação das comunidades escolar e local, 

de uma escola do município de Alfenas, a fim de verificar se ela ocorre de forma 

dialógica e, para isso, buscou-se compreender a participação das Comunidades Local 

e Escolar, levando em consideração alguns aspectos: escolha democrática dos 

dirigentes e gestão da diretora; os espaços coletivos para a participação – Conselho 

Escolar, Grêmio Estudantil, Conselho de Classe, Associação de pais e mestres -; o 

envolvimento da Comunidade Local e da Comunidade Escolar e 
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elaboração/consolidação de documentos escolares – Projeto Político Pedagógico e 

Regimento Escolar. Os resultados do estudo indicam, de maneira geral, que em todos 

os aspectos analisados essa forma de diálogo não é característica efetiva na 

participação das comunidades local e escolar, pois há pouca participação da 

Comunidade Escolar e não há participação da Comunidade Local e famílias na 

tomada de decisões da escola. 

Mastropasqua (2019), realizou uma pesquisa com técnicas de análise 

documental das práticas desenvolvidas na Escola da Comunidade Vila Andrade, a 

partir da implementação de algumas das ações educativas de êxito do Projeto 

Comunidades de Aprendizagem somadas às já existentes. As práticas comunicativo-

dialógicas inseridas em ambientes de abordagem estética (pintura, desenho, música, 

linguagem poética), principalmente a música clássica como linguagem, apontam para 

o diálogo como práxis, sob a ótica da Interdisciplinaridade, fundamental à 

aprendizagem e à constituição do desenvolvimento humano. A análise dos registros 

das experiências mostrou o quanto gradativamente as crianças e jovens foram 

tocados pela estética e beleza do conhecimento, vencendo as dificuldades 

identificadas. 

Cardoso (2019) buscou compreender como se concebe o processo de 

transformação de escolas de educação básica de três municípios brasileiros em 

Comunidade de Aprendizagem: Serra do Salitre (MG), São Carlos (SP), e Tremembé 

(SP). Os resultados alcançados explicitam que o projeto Comunidade de 

Aprendizagem vem sendo disseminado pelo Brasil por meio de parcerias amparadas 

pelo NIASE e pelo Instituto Natura e secretarias estaduais e municipais de educação. 

Assim, secretarias de educação e escolas de educação básica que aderiram ao 

projeto concebem um modelo de atuação em Comunidade de Aprendizagem, 

aplicando suas práticas educativas e adotando suas concepções. As conclusões 

indicam ser o projeto uma proposta interdisciplinar de transformação da escola que 

visa contribuir com a melhoria da qualidade da educação. 

 Os trabalhos científicos analisados sobre comunidade de aprendizagem nos 

indicam a importância do trabalho onde envolve a comunidade escolar e o seu entorno 

para o ensino com a participação de todos.  
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6.3 REGGIO EMILIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

Os cinco trabalhos aqui apresentados, referem-se aos princípios da Reggio 

Emilia na educação infantil. Os estudos de Stemmer Santos, STEMMER, (2012); Baracho 

(2012); Andreetto (2014) e Silva (2016) reconhecem que no princípio Reggiana as 

crianças, são protagonistas no processo de ensino e aprendizagem. 

Para Santos, (2012) os princípios Reggiana permitem a valorização das 

individualidades e das experiências das crianças, possibilitando assim, um processo 

inclusivo desde a educação infantil de forma efetiva.  Segundo Baracho (2012), o ateliê 

como proposta educacional coloca as crianças como sujeitos ativos em seu processo 

de desenvolvimento e aprendizagem. Silva (2016) observou em seu estudo que existe 

um enorme desafio para que as Políticas Públicas de Educação Infantil se tornem 

“Políticas Públicas da Infância”, e que a Pedagogia da Escuta e das Relações tem 

muito a contribuir na construção de um currículo que considera a criança em sua 

integralidade.  

Santos (2012) O estudo concluiu que a abordagem Educacional de Reggio 

Emilia, se caracteriza por uma documentação constante em que o ambiente participa 

do processo de construção de aprendizagens a partir das inúmeras possibilidades de 

modificação que este ambiente estruturado e planejado tem. Percebeu-se, também 

que os princípios Reggiano permitem a valorização das individualidades e das 

experiências das crianças, possibilitando assim, um processo inclusivo desde a 

educação infantil de forma efetiva. 

Baracho (2012) investigou as práticas dos educadores de um Centro de 

Educação Infantil brasileiro, da cidade de São Paulo, no que diz respeito ao uso de 

estratégias de observação e registro, seguidos por reflexão e publicação de suas 

hipóteses sobre os processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Em 

parceria, foram escolhidas duas formas de atuação com o intuito de promover 

mudanças nas práticas com base nos princípios apresentados. Uma delas foi a 

montagem de um ateliê para o desenvolvimento de propostas que ampliassem as 

linguagens artísticas das crianças, colocando-as como sujeitos ativos em seu 

processo de desenvolvimento e aprendizagem. Além da estruturação do espaço 

físico, foram programados momentos de formação sobre o assunto. Evidenciou-se a 

possibilidade de apropriação de aspectos de uma prática estrangeira para o contexto 
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pesquisado, valorizando o papel dos professores a partir da análise reflexiva de seu 

cotidiano. 

Andreetto (2014) investigou a implementação de políticas públicas de formação 

de professores que trabalham com crianças de 0-6 anos, explorando as cidades de 

Reggio Emilia e San Miniato, na Itália, analisando a proposta italiana e seus efeitos 

na década atual. Para entender esse processo, foi utilizado como referência autores 

italianos. Com base nesses autores, foram analisadas as políticas públicas na 

formação de professores em seus contextos de influência, produção de textos, 

práticas e efeitos sobre a comunidade. A pesquisa valeu-se de várias ferramentas 

para coletar dados, tais como: literatura e documentos em obras de referência, 

documentação oficial, leis, observações e entrevistas sobre o tema. O uso de 

ferramentas teóricas e metodológicas torna possível determinar um espaço analítico 

em que os campos da ética e da política se unem de forma permanente, permitindo 

que instituições de educação infantil possam ser, principalmente, um lugar de prática 

política. 

Silva (2016) realizou um estudo cujo objetivo foi analisar a proposta de 

formulação do Currículo Integrador da Infância Paulistana, substantivada pelas 

possíveis influências e inspirações do currículo para infância das escolas de Reggio 

Emilia. Foram utilizados como base teórico conceitual os estudos de alguns autores 

especialistas em educação infantil, que tem contribuído para uma concepção de 

criança protagonista, que possui sua cultura e “cem” linguagens. As publicações do 

Ministério da Educação, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e o 

Regimento Escolas e Creches para a Infância da Comuna de Reggio Emilia, 

complementaram a fundamentação teórica. Os dados analisados demonstraram as 

pontes entre os dois contextos distintos no que se refere aos princípios, concepções 

e valores. Segundo a autora é possível afirmar que é um grande desafio que as 

Políticas Públicas de Educação Infantil se tornem “Políticas Públicas da Infância”, e 

que a Pedagogia da Escuta e das Relações tem muito a contribuir na construção de 

um currículo que considera a criança em sua integralidade.  

Fardin (2017) buscou conhecer e compreender como são desenvolvidos os 

projetos na educação infantil, a partir das concepções dos professores. Como 

referencial teórico, foi utilizado estudos sobre o currículo escolar, a Pedagogia de 

Projetos e a abordagem Reggio Emília. Os dados analisados revelam que as 
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professoras não têm conhecimento sobre a abordagem Reggio Emília, mas em sua 

prática aparecem nuances que lembram algumas atividades que acontecem em 

Reggio. Analisando os dados colhidos pelas entrevistas e pelos registros, observou-

se que as professoras têm uma concepção restrita de projetos. A partir da análise 

realizada percebeu-se a importância de refletir sobre a necessidade de formação 

docente, que leve a uma reflexão dos professores sobre a sua própria prática 

*** No APÊNDICE – A, consta a proposta de ensino de Libras na educação infantil 

fundamentado em Comunidade de Aprendizagem (CA) articulada aos princípios 

pedagógico italiana Reggio Emilia, fundamentadas nos estudos acima elencados.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo teve como objetivo elaborar uma proposta de Comunidade de 

Aprendizagem para o ensino de Libras na Educação Infantil articulada à perspectiva 

pedagógica italiana Reggio Emilia.  

O referido projeto tem como objetivo propiciar, por meio da comunidade de 

aprendizagem, o ensino de Libras para toda comunidade, possibilitando a inclusão 

escolar efetiva da criança surda na escola e na comunidade como um todo. 

Indicamos como proposta de estudo processos mais dialógicos e igualitários 

a serem desenvolvidos nas instituições de ensino que incluem a participação da 

escola, famílias e comunidades de entorno. Há que se estabelecer ação comunicativa 

entre todos os envolvidos indicados, buscando acordos e entendimentos em torno 

daquilo que almejam de melhor para uma educação de qualidade.  

A título de considerações finais, encontramos com a pesquisa realizada 

condicionantes que indicam que as Comunidades de Aprendizagem aliada aos 

princípios Reggio Emilia favorecem a qualidade do ensino.  

A partir das bases teóricas da proposta de Comunidades de Aprendizagem, 

sobretudo, fundamentada no princípio de igualdade de diferenças, seja possível uma 

educação que respeite e valorize a diversidade, possibilitando o diálogo entre as 

diferenças: étnicas, raciais, classe, cultura, gênero, da pessoa com deficiência, na 

qual se inclui a surdez. Para pensar uma proposta de ensino de Libras desde tenra 

idade, em uma comunidade de aprendizagem buscamos os princípios da proposta 

pedagógica de Reggio Emília, entendo que esta proposta corrobora no entendimento 

da importância da participação da comunidade escolar.  
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1. APRESENTAÇÃO 

Esta proposta tem como objetivo organizar um projeto de ensino da Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) na educação infantil em uma comunidade de 

aprendizagem com base nos princípios pedagógicos Italiana Reggio Emilia em 

um município localizado no sudoeste do Paraná.  

O projeto tem como objetivo propiciar, por meio da comunidade de 

aprendizagem, o ensino de Libras para toda comunidade, possibilitando a inclusão 

escolar efetiva da criança surda na escola e na comunidade como um todo. 

A Libras é reconhecida como primeira língua para pessoas com surdez, que 

compreende e interage com o mundo por meio, de experiências viso-manual, é a 

forma instituída de comunicar-se com pessoas surdas. Trata-se de uma língua 

visual, por sua vez comunicada através de gestos codificados, tais como: 

expressões faciais, leves movimentos do corpo. Trata-se de uma forma de 

expressar a intensidade do que se conversa. 

Legalmente a língua é prevista na Lei nº. 10.436/02 e no Decreto nº. 

5.626/05, que regulamentam a utilização da língua de sinais, inclusive na escola. 

São considerados imprescindíveis para garantir os direitos das pessoas surdas no 

acesso a comunicação, possibilitando ações da comunidade surda em todo o 

Brasil.  



 

 

E para esta proposta reunimos o ensino de Libras na educação infantil, ou 

seja, para crianças nesta faixa etária de ensino, com a comunidade escolar para 

transformar o centro de educação infantil em uma escola bilíngue, possibilitando 

que todos neste local se relacionem com as duas formas de língua, Libras e Língua 

Portuguesa. 

Por entendermos que a inclusão escolar do aluno surdo na rede regular de 

ensino, se dá quando há comunicação efetiva assim, em uma instituição de ensino 

bilíngue, prevista nas políticas de educação especial na perspectiva de educação 

inclusiva, que garante o direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência 

auditiva. Conforme previsto na Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), 

Para o ingresso dos alunos surdos nas escolas comuns, a educação 

bilíngüe – Língua Portuguesa/Libras desenvolve o ensino escolar na 

Língua Portuguesa e na língua de sinais, o ensino da Língua 

Portuguesa como segunda língua na modalidade escrita para alunos 

surdos (BRASIL, 2008). 

Para a efetivação do ensino de Libras para comunidade escolar do Centro 

de Educação Infantil do município articulamos os conhecimentos sobre a 

comunidade de aprendizagem e os princípios de Reggio Emilia.  

A comunidade de aprendizagem, está fundamentada no art. 12 da LDB (Lei 

nº. 9.394/1996), o qual indica sobre a organização dos estabelecimentos de ensino, 

com o objetivo de “articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos 

de integração da sociedade com a escola” (BRASIL 1996). Assim como, nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCNEB) e no Plano 

Nacional de Educação (PNE), regulado pela Lei nº 13.005/2014. 

Nos princípios da Comunidades de Aprendizagem todo o processo de 

ensino e de aprendizagem deve ser considerado um movimento contínuo de 

relação entre gestores municipais, escola, professores, crianças, família e a 

comunidade e seu entorno (Quadro 1). As famílias são imprescindíveis no 



 

 

processo de construção de conhecimento e em todos os projetos desenvolvidos 

nas escolas. Toda a comunidade escolar (direção/professores / funcionários) 

devem participar das construções que se estabelecem e, que por vez podem 

favorecer as aprendizagens e descobertas.  

Em relação aos princípios da proposta pedagógica de Reggio Emilia nos 

apoiamos especialmente no entendimento que a educação acontece naturalmente, 

e desta forma, o processo de inclusão das crianças. A educação na educação 

infantil deve ser realizada na observação do cotidiano, de todas as linguagens, 

percebendo a criança de forma plena, com suas próprias experiências e 

contribuições que fazem com que o olhar para o outro como um todo e com suas 

próprias contribuições para serem feitas em pequenos e/ou grandes grupos 

(SILVA, 2016). 

Para a efetivação desta proposta, inicialmente precisaremos realizar contato 

com a Secretaria Municipal de Educação, apresentar a proposta, para então, 

escolhermos um Centro de Educação Infantil que tenha crianças surdas 

matriculadas e transformar este centro em uma escola piloto do projeto. O ideal é 

que o CEI esteja localizado em uma comunidade pequena, que tenha uma efetiva 

participação da comunidade escolar para assim darmos início ao projeto. 

Na sequência apresentaremos de forma sistematizada a organização dos 

encontros. 

  



 

 

 

2. ETAPAS E OBJETIVOS DOS ENCONTROS 

a) Encontros para esclarecimentos sobre Comunidade de Aprendizagem e 

sobre os princípios pedagógicos Italiana Reggio Emilia -  - 4 horas cada 

encontro. 

1º ENCONTRO: situar a equipe da direção da escola, familiares e comunidade de 

entorno sobre o que vem a ser o projeto Comunidade de Aprendizagem, bem 

como a responsabilidade dos envolvidos neste projeto. 

2º ENCONTRO: situar a direção da escola, familiares e comunidade de entorno 

sobre o tema diálogo em comunidades de aprendizagem.  

3º ENcontro: esclarecer a direção da escola, familiares e comunidade de entorno 

sobre os princípios pedagógicos Italiana Reggio Emilia para aprendizagem de 

libras.  

4º ENcontro: esclarecer aos familiares e comunidade de entorno sobre a 

importância de estudar sinais básicos de Libras. Neste encontro será iniciado os 

módulos dos sinais em Libras com encontros presenciais e práticos. 

b) Módulos para aprendizagem de libras  

1º Módulo: Introdução à Libras e o alfabeto em Libras (Datilologia) – 4 horas 

cada módulo. 

2º Módulo: números e Família. 

3º Módulo: dias da Semana e saudações.  



 

 

4º Módulo: sentimentos. 

5º Módulo: cores e animais.  

6º Módulo: nome das frutas. 

  



 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 Uso de estratégias visuais: (representação através de imagens para o 

ensino); 

  Aulas expositivas e práticas em Libras; (Recursos de materiais como 

data show);  

  Uso de dinâmicas que possibilitem o aprendizado (jogos e 

brincadeiras); 

 Prática de diálogos: Coordenadores; Professores; Funcionários; 

familiares e comunidade de entorno.  

 

  



 

 

 

 

 

 

4. ENCONTROS 

1º Encontro  

O primeiro encontro almeja situar a equipe da direção da escola, familiares 

e comunidade de entorno sobre o que vem a ser o projeto Comunidade de 

Aprendizagem, bem como a responsabilidade dos envolvidos neste projeto, 

conforme descrito no quadro 1: 

Quadro 1 - Projeto Comunidade de Aprendizagem para Educação Infantil 
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Autores  Comprometimento  

Secretária da educação 

municipal: 

 Presença e apoio efetivo da secretaria da educação municipal 

para Inserção da Comunidade de Aprendizagem; 

 Criar espaços de formação para gestores/ 

funcionários/familiares e comunidade: para aprender a 

trabalhar a questão da surdez 

 Desenvolver políticas públicas subsidiando cursos de 

formação sobre questão surdez para todos: escola 

(diretores/as, professores/as e funcionários/as),  

 Promover momentos de encontro e debates sobre 

DIFERENÇAS com a participação da escola/ familiares e 

comunidade de entorno. 

À equipe de direção e 

coordenação da escola 

 Coordenadores 

 Professores 

 Funcionários  

  Formação e dedicação para a proposta de Comunidades de 

Aprendizagem e participação e envolvimento por parte dos 

educadores.  

  Aprofundamento teórico sobre Comunidades de 

Aprendizagem;  

  Tornar a escola um ambiente mais acolhedor, em que as 

crianças surdas, sintam-se acolhidas; 

  A escola deve ser um espaço de fala e escuta para as crianças;  

  Incluir a comunidade de entorno dentro da escola; 

  Os educadores devem discutir, com as crianças questões 

como identidade, respeito às diferenças indo além dos 

conteúdos escolares; 

  Ter mais pessoas surdas participando da comunidade escolar. 



 

 

Familiares   Família e escola devem estar em constante diálogo.  

Comunidade de entorno   A sociedade deve participar da Educação Infantil 

Fonte: Franco (2016); Santos (2016); Silva (2016); Salles (2017); Mastropasquia (2019); Cardoso (2019) 

  



 

 

 

 

2º Encontro  

O segundo encontro almeja situar a direção da escola, familiares e 

comunidade de entorno sobre o tema diálogo em comunidades de aprendizagem, 

cujas definições encontram-se descritas no quadro 2:  

 

Quadro 2 - Diálogo igualitários em Comunidade de Aprendizagem  

D
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Dialogo igualitário  
 Implica em um diálogo em que todas as falas têm 

igual importância e o que prevalece são as 
pretensões de validez. Este diálogo ocorre de 
forma horizontal, sem distinção de gênero, raça, 
classe social, etc., o que tem validade são os 
argumentos e não a pretensão de poder. 

Solidariedade: 
 Dentro da aprendizagem dialógica, desenvolvem-se 

relações mais solidárias, uma vez que, por meio do 
diálogo igualitário uma pessoa não se sobrepõe à 
outra e todas as ações são realizadas ao bem 
comum; assim, não há lugar para a competitividade 
e sim para a confiança e o apoio mútuo; 

Igualdade de 
diferenças: 

 Implica o igual direito de todos/as a serem 
diferentes e terem suas escolhas e diferenças 
respeitadas (cultural, racial, social, etc.), sem perder 
de vista o igual direito de proteção social. 

Emocionalidade: 
 Está relacionado ao respeito da emoção, ao 

conhecimento do outro desde a sua corporalidade 
até as relações e ações sociais que estabelecemos 
com os demais. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Constantino (2010, p. 35) 

 



 

 

3º Encontro  

O terceiro encontro objetiva esclarecer a direção da escola, familiares e 

comunidade de entorno sobre os princípios pedagógicos Italiana Reggio Emilia 

para aprendizagem de libras. Cuja finalidade consiste em: 

 Contribuir para que a criança surda seja vista e ouvida na escola 

inclusiva. 

 Desenvolver ações para tornar visível o processo educativo da criança 

surda. 

 Contribuir para que a crianças surda sejam respeitadas em suas 

necessidades. 

Esta proposta vai de encontro com o desenvolvimento de estudos no 

campo da educação e na defesa da educação inclusiva, quando valoriza que todas 

as crianças surdas sejam acolhidas em sua plenitude. A Aprendizagem da Libras 

se coloca como imprescindível desde os primeiros anos de vida para o 

desenvolvimento infantil em diferentes aspectos biopsicossocial da criança surda, 

assim como, de todos que fazem parte do seu convívio. 

  



 

 

 

4º Encontro 

O quarto encontro objetiva esclarecer aos familiares e comunidade de 

entorno sobre a importância de estudar sinais básicos de Libras. Neste encontro 

será iniciado os módulos dos sinais em Libras com encontros presenciais e 

práticos. 

 

 

  



 

 

 

5. MÓDULOS  

1º Módulo 

Introdução à Libras e o alfabeto em Libras (Datilologia)  

  

  

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Segundo Castro Junior (2014, p. 37), “a datilologia é muito utilizada pelos 

falantes de Libras no Brasil. O alfabeto manual ou datilológico é usado para 

expressar nomes de pessoas, nomes próprios, de localidades, empréstimos 

linguísticos e outros termos que não apresentam um sinal-termo correspondente 

na Libras”. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

2º Módulo 

Números e Família  

a) Representação numérica 

 

 

 

 

 

Fonte: autora (2022) 

 

Os numerais são as variações de: 

 Quantidade, ordinais, cardinais, variações. Utilizamos quando 

precisamos sinalizar; número de casa, idade, aulas de matemática, horas, 

quantidades, ordem, medida, idade, dias da semana ou mês, horas e valores 

monetários. Isso também acontece na Libras.  

  

 

 



 

 

 

 

 

b) Família  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

...Família  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

3º Módulo 

Dias da Semana e Saudações 

a) Dias da Semana 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

b) Saudações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

...Saudações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4º Módulo 

Sentimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

...Sentimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

...Sentimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

5º Módulo 

Animais e Cores  

a) Animais   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

b) Cores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6º Módulo  

Nome das frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O referido projeto tem como objetivo propiciar, por meio da comunidade 

de aprendizagem, o ensino de Libras para toda comunidade, possibilitando a 

inclusão escolar efetiva da criança surda na escola e na comunidade como um 

todo. 

Indicamos como proposta de estudo processos mais dialógicos e 

igualitários a serem desenvolvidos nas instituições de ensino que incluem a 

participação da escola, famílias e comunidades de entorno. Há que se estabelecer 

ação comunicativa entre todos os envolvidos indicados, buscando acordos e 

entendimentos em torno daquilo que almejam de melhor para uma educação de 

qualidade.  

A título de considerações finais, encontramos com a pesquisa realizada 

condicionantes que indicam que as Comunidades de Aprendizagem aliada aos 

princípios Reggio Emilia favorecem a qualidade do ensino.  

A partir das bases teóricas da proposta de Comunidades de Aprendizagem, 

sobretudo, fundamentada no princípio de igualdade de diferenças, seja possível 

uma educação que respeite e valorize a diversidade, possibilitando o diálogo entre 

as diferenças: étnicas, raciais, classe, cultura, gênero, da pessoa com deficiência, 

na qual se inclui a surdez. Para pensar uma proposta de ensino de Libras desde 

tenra idade, em uma comunidade de aprendizagem buscamos os princípios da 

proposta pedagógica de Reggio Emília, entendo que esta proposta corrobora no 

entendimento da importância da participação da comunidade escolar.  
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