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EPÍGRAFE  

"As coisas relativas às crianças e para as crianças  
somente são aprendidas a partir das próprias crianças".  

Lóris Malaguzzi

  



RESUMO 

Este estudo tratou de investigar os materiais didáticos-pedagógicos adaptados em 
Libras, disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação (SME) para as escolas 
com alunos surdos regularmente matriculados nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental de um município do oeste catarinense. A pesquisa foi de abordagem 
qualitativa, do tipo pesquisa-ação, envolvendo a participação de docentes, 
representante da Secretaria Municipal de Educação e três crianças surdas. O objetivo 
da pesquisa foi elaborar, com a participação das crianças surdas, material lúdico-
pedagógico voltado à alfabetização na perspectiva bilíngue para apoiar práticas 
pedagógicas inclusivas e alinhadas com as culturas infantis. Os dados foram 
produzidos a partir de entrevista semiestruturada com os professores e com um 
membro da SME, a fim de conhecer a realidade escolar das crianças surdas e os 
desafios encontrados pelos docentes para incluí-las num ambiente de aprendizagem.  
Além das entrevistas, foram realizados encontros de brincadeiras com as crianças 
surdas no intuito de criar um material pedagógico – Caderno de Experiências Bilíngue 
em Libras. Esse material, organizado com a participação das crianças surdas, focou 
a aquisição e desenvolvimento da Libras como L1 e do Português, na modalidade 
escrita, como L2. Como resultado da pesquisa, observamos a falta de materiais 
adaptados em Libras que pudessem servir de apoio na inclusão das crianças surdas. 
Ao encontro dessa necessidade, o produto resultado dessa pesquisa de Mestrado 
Profissional em Educação Básica consistiu na organização de um caderno de 
experiência, reunindo atividades lúdicas compiladas a partir de conversas em Libras 
com as crianças surdas, fotos, vídeos e desenhos feitos por elas, durante os encontros 
de brincadeiras.  
 

Palavras-chave:  Brincar. Língua de Sinais. Criança surda. Caderno de Experiência. 
 



ABSTRACT 

 

This work includes a probing on the quality for the didactic and pedagogical tools made 

in LIBRAS, offered by the Department of Education for deaf students enrolled in the 

early years of the basic education in Videira, a town located in western Santa Catarina, 

Brazil. LIBRAS is the sign language used by deaf communities in Brazil. The research 

was done through a qualitative approach, a kind of research versus action, including 

five teachers, a Municipal Commission of Education’s official and three children with 

any type of deafness. The key elements of this research were extracted from an 

interview with the people mentioned above, except the children, but giving them more 

autonomy to respond the questionnaire to help us and define understanding about their 

school practices and find out more about the opportunities and  the challenges in order 

to integrate the deaf students into the learning environment by teachers. In addition, 

several meetings were carried out in order to improve your communicative skills in 

LIBRAS where we have played many different games and have had a fun and 

enjoyable learning time together and creating an educational material called “Notebook 

of Bilingual Experiences in LIBRAS”. This notebook was created and organized by the 

children’s participation focused on an acquisition and development of LIBRAS, as a 

first language and Portuguese, in the written modality, such as the second language. 

The research showed that the professionals of Education have complained about the 

lack of sufficiently adapted tools in LIBRAS that could help the teachers and deaf 

children. This product was derived from this survey (Professional Master's Degree - 

Basic Education). It was based on the organization of a book of experiences, adding 

playful activities supported in conversations in LIBRAS with deaf children, including 

photos, videos and pictures made by them during the meetings. 

 

Keywords: Play, Sign Language, Deaf Child, Experience Notebook. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo está vinculado à linha de pesquisa Cultura, Ensino e Formação 

Docente do curso de Mestrado Profissional em Educação Básica pertencente ao 

Programa de Pós-graduação da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), 

em Caçador/SC. A referida linha de pesquisa visa qualificar os mestrandos na análise 

e reflexão sobre a formação docente e as práticas pedagógicas. 

A alfabetização bilíngue de crianças surdas é um estudo com relevância 

pessoal, acadêmica e social. No que trata da relevância pessoal, essa temática está 

relacionada a minha atividade profissional, ou seja, há mais de 20 anos exerço 

docência no Ensino Fundamental I e II e, durante esse período, tive vários alunos e 

alunas com algum grau de surdez. No ano de 2003, busquei aperfeiçoar os meus 

conhecimentos sobre Libras em um curso de 160 horas oferecido pelas Irmãs da 

“Pequena Missão para Surdos”, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Campo Novo do Parecis – Mato Grosso. 

No ano de 2005, fui convidada a trabalhar em uma sala de aula denominada: 

“Setor Auditivo”, que, na época, era organizado pelas Irmãs da Pequena Missão para 

Surdos. Neste mesmo ano, comecei a realizar uma formação no CAS – Centro de 

Atendimento ao Surdo na cidade de Cuiabá - MT, onde passava uma semana por mês 

na instituição, estando em contato com professores surdos que me proporcionaram 

um amplo conhecimento na área da Língua de Sinais e sobre a cultura de pessoas 

surdas. 

Em 2007, fui aprovada no exame de Proficiência em Interpretação e Ensino de 

Libras/Português e Português/Libras em Nível superior realizado pela UFSC – 

Universidade Federal de Santa Catarina. Neste mesmo ano, passei a atuar como 

intérprete de Libras no Ensino Fundamental e a trabalhar na sala Multifuncional onde 

realizava atendimento aos alunos surdos, referente à aprendizagem da Libras e na 

modalidade do Português escrito, até o ano de 2012. 

Com a implantação dos Institutos Federais, tive a oportunidade de realizar um 

seletivo e atuar como professora de Libras no IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso 

no curso de Licenciatura em Matemática e a interpretar para uma acadêmica surda 

no mesmo curso. No ano de 2015, realizei o concurso para professora de Libras no 

IFC – Instituto Federal Catarinense, onde sou efetiva como professora de Libras no 
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curso de Graduação em Pedagogia e em cursos de formação para professores, além 

de atuar como Professora do Atendimento Educacional Especializado – AEE. 

Com relação à relevância acadêmica, entendo que a pesquisa poderá contribuir 

na formação inicial e continuada de professores alfabetizadores de crianças surdas, 

na perspectiva bilíngue. 

Em se tratando da relevância social, destaco que a educação é direito de todos, 

garantido pela atual Constituição Federal do Brasil (1988). A equidade de acesso e 

permanência na escola requer materiais pedagógicos que atendam às especificidades 

e aos direitos de aprendizagem das crianças surdas. 

Ramirez e Masutti (2009), destacam as dificuldades enfrentadas pelas crianças 

surdas ao acessarem ao mundo das letras no atual Sistema Educacional Brasileiro. 

Apontam a disparidade entre as pessoas surdas e ouvintes no acesso ao 

conhecimento, pois o processo de ensino e de aprendizagem é pensado e 

desenvolvido numa perspectiva oral-auditiva. Nesse sentido, também, Basso e 

Massutti (2019, p. 22), destacam que: 

[...] por muito tempo, políticas institucionais deixaram de cumprir o seu dever 
de representar as diferenças e inventaram uma ideia de inclusão baseada na 
premissa de negar a alteridade dos sujeitos surdos por meio de uma lógica 
de integração que tomava, equivocadamente, a Língua Portuguesa como via 
prioritária de acesso ao conhecimento. 

A Libras precisa ser posta ao alcance das crianças surdas, como princípio 

linguístico, a partir do qual se possa sustentar um projeto educacional que abranja 

toda a sociedade numa estrutura pedagógica que garanta o direito de todas as 

crianças surdas a frequentarem o ambiente escolar num âmbito de igualdade com os 

ouvintes. Skliar (2016), afirma que os materiais, a escola, os profissionais docentes 

devem estar preparados para atender a essa clientela tão específica. 

Neste sentido, a pergunta que mobilizou a pesquisa consiste em saber se os 

materiais didáticos-pedagógicos utilizados para alfabetização de crianças surdas, 

disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação de Videira - SC e os materiais 

confeccionados pelos docentes, contemplam as culturas infantis e atendem a 

proposta educacional bilíngue para alfabetização de crianças surdas? 

O direito a uma educação bilíngue está garantido no Decreto 5.626 de 22 de 

dezembro de 2005 no Artigo 22, que trata das escolas e classes de educação bilíngue 

onde possam ser atendidos, tanto alunos surdos como ouvintes, observando a 

atuação de professores bilíngues, que possam atendê-los desde os anos iniciais até 
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os anos finais do ensino fundamental. Neste sentido, a pesquisa está socialmente 

ligada a um grupo de crianças surdas que necessitam de Língua de Sinais para 

participar integralmente das atividades proporcionadas no ambiente escolar. 

O objetivo principal foi elaborar, com a participação das crianças surdas, 

material lúdico-pedagógico voltado à alfabetização na perspectiva bilíngue para apoiar 

práticas pedagógicas inclusivas e alinhadas com as culturas infantis. Esse objetivo foi 

desdobrado nos seguintes objetivos específicos: Conhecer a trajetória histórica da 

Educação dos Surdos e as atuais legislações vigentes; Compreender como ocorre o 

processo de alfabetização dos alunos surdos numa perspectiva bilíngue; Investigar os 

tipos de materiais usados nas escolas públicas de Videira para alfabetização de 

crianças surdas; e, Brincar com as crianças surdas e documentar as brincadeiras em 

uma perspectiva bilíngue para organizar material pedagógico. 

A pesquisa foi de abordagem qualitativa, do tipo pesquisa-ação, envolvendo a 

participação de três crianças surdas na elaboração de material didático bilíngue. 

Também foram entrevistadas quatro professoras de crianças surdas que atuam em 

escolas públicas do município de Videira, em Santa Catarina, uma professora de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) e um profissional responsável pelo 

setor de compras na SME. 

O estudo está organizado em sete capítulos. No primeiro, apresenta-se uma 

breve trajetória histórica das pessoas surdas, bem como algumas das primeiras 

concepções sobre surdez. Na sequência são elencados e caracterizados alguns 

métodos para alfabetização de surdos usados ao longo da história e, por fim, é 

definido o método bilíngue. No segundo, apresenta-se algumas ideias para 

compreendermos o processo de aquisição da Língua de Sinais (L1) e da Língua 

portuguesa na modalidade escrita como (L2), por parte das crianças surdas. E o 

desafio que a proposta bilíngue lança às escolas e aos professores. Na sequência, 

trata da possibilidade de participação da criança surda em seu processo de 

alfabetização. A metodologia da pesquisa está apresentada no terceiro capítulo. O 

quarto capítulo mostra os resultados das entrevistas semiestruturadas com o 

profissional responsável pela compra e distribuição dos materiais adaptados e com os 

docentes que, no ano de 2019, tinham em suas turmas dos anos iniciais crianças 

surdas regularmente matriculadas. 

No quinto capítulo da pesquisa, apresentamos as crianças, participantes do 

Caderno de Experiência Bilíngue em Libras. Os subcapítulos seguem descrevendo as 
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brincadeiras escolhidas e desenvolvidas pelas crianças, assim como foi o 

envolvimento de cada uma durante os encontros com seus pares. No sexto capítulo 

temos o produto da pesquisa, ou seja, o “Caderno de Experiências Bilíngues em 

Libras” com as atividades realizadas a partir das fotos feitas nos encontros durante as 

brincadeiras individuais e com os pares. No sétimo capítulo apresentamos as 

considerações finais com os principais resultados da pesquisa. 
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1 A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DAS PESSOAS SURDAS:  O DIREITO DE SER 

DIFERENTE 

Este capítulo apresenta uma breve trajetória histórica das pessoas surdas, bem 

como algumas das primeiras concepções sobre surdez. Na sequência são elencados 

e caracterizados alguns métodos para alfabetização de surdos usados ao longo da 

história e, por fim, é definido o método bilíngue. 

1.1 AS PRIMEIRAS CONCEPÇÕES SOBRE SURDEZ 

Ao analisar a concepção de surdez na antiga sociedade grega e romana, 

Honora e Frizanco (2009), mostram que a pessoa surda não era aceita como um ser 

humano, pois a fala era percebida como reflexo do pensamento. Logo, uma pessoa 

desprovida da fala, seria também desprovida da razão. 

Com base nos estudos de Capovilla e Raphael (2008), apresentamos no 

quadro um algumas das principais ideias de grandes pensadores sobre a surdez: 

Quadro 1 - Ideias de grandes pensadores sobre a surdez 

Pensadores Ideias sobre surdez 

Aristóteles (séc. IV a.C.) 
 

Filósofo grego - acreditava que todos os processos de aprendiza-
gem ocorriam através da audição. Neste sentido, as pessoas sur-
das seriam menos educáveis que as pessoas cegas. 

Condillac (séc.XVIII) 
 
 

Filósofo Francês - considerava as pessoas surdas como meras es-
tátuas, ou seja, incapazes de pensar e fazer uso da linguagem. Con-
tudo, depois de conhecer e assistir às aulas de I’Pée, Condillac mu-
dou de opinião e criou o primeiro endosso Filosófico da Língua de 
Sinais e de seu uso na educação dos alunos surdos. 

Kant (1724 -1804) Filósofo Prussiano - acreditava que as pessoas surdas nunca pode-
riam atingir mais que um análogo da razão pois, mesmo comuni-
cando-se em Língua de Sinais, não conseguiriam alcançar conceitos 
gerais. 

Schopenhauer (1788 – 1860) Filósofo Alemão - as pessoas surdas não teriam acesso ao raciocí-
nio e a uma linguagem plena. 

Wilhelm Wundt (1832-1920) Psicólogo - foi o primeiro acadêmico a defender a Língua de Sinais 
como um idioma e de um povo com cultura própria. 

Ferdinand de Saussure 
(1857-1913) 

Linguista - enfatizou a arbitrariedade das relações entre signo e o 
seu referente. A iconicidade de certos gestos eram a prova da infe-
rioridade da língua de sinais. 

Fonte: Capovilla e Raphael (2008). 

 

As pessoas surdas foram alvo de pesquisas por profissionais das mais diversas 

áreas. A medicina, a religião e a educação aplicavam métodos de estudos os quais 

consideravam coerentes conforme suas convicções na época. 

Durante a Idade Média, a Igreja Católica teve forte influência no processo de 
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segregação das pessoas surdas ao comparar o homem à imagem e semelhança de 

Deus. Segundo as concepções da época, aqueles que não tinham um corpo perfeito 

aos olhos da igreja, não eram considerados seres humanos. Contudo, foi a própria 

Igreja quem primeiro buscou educar as pessoas surdas, objetivando torná-las capazes 

de alcançarem o reino dos céus (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2008). 

Honora (2003), afirma que, na tentativa de possibilitar que os Surdos 

herdassem os bens familiares e realizassem a confissão, a Igreja Católica incumbiu 

os Monges de alfabetizá-los. Para que não revelassem os segredos adquiridos nas 

leituras dos livros sagrados, os monges viviam em clausura absoluta. Contudo, 

haviam desenvolvido sinais rudimentares para comunicar-se entre eles. Então, os 

superiores da igreja, convidaram o Monge Pedro Ponce de Leon para alfabetizar os 

alunos surdos, sendo que esse foi o primeiro a criar o Alfabeto Manual (HONORA, 

2013). 

No campo da medicina e da educação, vários estudiosos se dedicaram à 

questão da surdez, entre eles: Gerolamo Cardano (1501-1576), defendendo a ideia 

de que a surdez não seria motivo para os Surdos deixarem de receber informações; 

Juan Pablo Bonet (1620), padre e soldado publicou o primeiro livro que descrevia o 

Alfabeto Manual. No século XVIII, o educador de Surdos Jacob Rodrigues Pereira 

(1715-1780), defendeu a oralização, apesar de conhecer a Língua de Sinais. Também 

encontramos registrado na história o pensamento do educador e médico, Johann 

Konrad Amman (1698-1774), que se mostrava contra o uso da Língua de Sinais e 

aplicava o método da leitura labial (HONORA, 2013). 

No campo da pedagogia, havia uma expectativa por parte dos educadores que 

os sujeitos surdos aprendessem e falassem a língua de seu país, devendo ser 

reabilitados para agir como ouvintes. Para isso, era empregado o método da 

oralização, enfatizando assim, as dificuldades das pessoas surdas para se 

apropriarem da língua falada (LACERDA, 2012). 

Diferentemente de outros pensadores e educadores da época, Abade Charles 

M. De I’Épée, criador do “Método Francês”, observou a sinalização usada pelos 

estudantes surdos ao se comunicarem entre eles. Nesse processo de observação, 

percebeu a riqueza linguística desta língua gestual que permitia aos seus usuários a 

troca de informações. Então, defendeu a ideia de que os educadores utilizassem os 

sinais para ensinar os educandos Surdos. Em 1775, fundou a primeira escola para 

alunos com surdez, onde o principal modo de comunicação dos professores com os 
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educandos deveria ser a de Sinais. No ano de 1776, I’Épée publicou um livro sobre 

suas técnicas de ensinar os Surdos, numa época em que os métodos utilizados pelos 

educadores eram sigilosos (LACERDA, 2012). 

A história da surdez, contudo, foi apresentada a partir de narrativas realizadas 

por pessoas ouvintes. Essas, muitas vezes, enfatizavam as conquistas no campo da 

medicina, os avanços tecnológicos e as novas metodologias educacionais em 

detrimento da identidade surda. 

1.2 DO MÉTODO ORALISTA AO BILINGUÍSMO: DESAFIOS LINGUÍSTICOS 

Durante a história da educação dos surdos, algumas filosofias educacionais 

tornaram-se marcantes e decisivas para a sua estruturação e identidade surda. O 

método Oralista marcou profundamente a educação dos surdos quando priorizava a 

língua oral em relação à língua de sinais. Quadros (2008), discute o oralismo como a 

língua oral em termos terapêuticos, quando não é permitindo o uso da Libras pelas 

pessoas surdas. 

O método oralista segundo Moura (2015), teve como princípio integrar a criança 

surda ao mundo dos ouvintes, seja através de exaustivos treinamentos de leitura labial 

ou por implantes auditivos. Nessa perspectiva, a principal preocupação era que a 

criança vivesse como se fosse ouvinte, omitindo o fato da surdez e acreditando que 

ela poderia ser incluída na sociedade. 

Mesmo após todas as descobertas sobre as línguas gestuais, é possível 
verificar que, na prática, várias dessas ideias ainda persistem. Tais 
concepções existem desde a época de Aristóteles, que já afirmavam que os 
surdos, por não falarem, eram desprovidos da razão. Durante muitos anos, 
esses receberam um atendimento clínico, que tentou curar o que se 
compreendia como sendo uma patologia (MOURA, 2015, p.23). 

O método oralista ganhou forças no Congresso de Milão em 1880, quando 

reduziu a educação dos surdos ao ensino oralizado. Os professores surdos foram 

retirados das salas de aula, assim como o ensino da Língua de Sinais, pois poderiam 

interferir na aprendizagem da comunicação oral pelos educandos surdos, uma vez 

que se acreditava que Língua de Sinais e comunicação oral não poderia caminhar 

juntas no ensino-aprendizagem da criança surda (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2008). 

No Congresso de Milão (1980), algumas determinações foram elaboradas para 

serem aplicadas nas instituições de Ensino. Nesse contexto, a fala era 

incontestavelmente superior a língua de sinais para a educação dos surdos e o 
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método a ser aplicado deveria ser apenas o oral. Ex-alunos surdos das escolas 

oralistas apresentaram relatos em que eram amarrados por tentarem se comunicar 

em sinais. Foi um período obscuro para a comunidade surda (HONORA, 2013). 

Alexander Graham Bell, filho de mãe surda e casado também com uma surda, 

foi um importante influenciador na difusão do oralismo.  Ele acreditava que as pessoas 

surdas deveriam estudar a língua oral de seu país e frequentar escolas de ouvintes 

para não terem contato com outros surdos. Assim, evitar-se-ia o casamento entre eles 

(HONORA, 2013). 

Com Prillwitz (1990), percebemos a forte influência na oralização em alguns 

países como a Alemanha, pois os alemães estavam vivendo um momento delicado 

na história da sociedade dividida por motivos bélicos. O único vínculo entre as pessoas 

naquele tempo era a Língua, onde ser diferente poderia custar a vida. Então, o meio 

mais seguro para as pessoas surdas era viverem escondidas. Nesse período da 

história, os surdos passaram a ser vistos apenas como deficientes, sem cultura nem 

identidade própria. Percebeu-se um declínio na aprendizagem dos alunos surdos em 

relação ao uso da oralização, sendo que essa última era tida como a única forma de 

ensinar os estudantes surdos (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2008). 

Mesmo com os implantes e treinamentos fonoaudiólogos, os estudantes surdos 

não estavam alcançando sucesso na aprendizagem, e o nível de escolaridade entre 

eles não ultrapassava o ensino fundamental. Muitos eram meros copistas ou 

analfabetos funcionais, mesmo tendo aproximadamente de 8 a 10 anos de 

escolaridade. Conseguiam, no máximo, tornarem-se profissionais braçais, sendo 

considerados “retardados” para sociedade naquele tempo. Foi nos anos de 1970 que 

outra linha de ensino começou a ser utilizada: a Comunicação Total. Ela utilizava a 

Libras e o Português simultaneamente, não respeitando a estrutura gramatical própria 

de cada língua (HONORA, 2013). 

Conforme Lacerda (2012), a Comunicação Total para a educação dos surdos 

teve como objetivo: 

 

[...] fornecer à criança a possibilidade de desenvolver uma comunicação real 
com seus familiares, professores e coetâneos, para que possa construir seu 
mundo interno. A oralização não é o objetivo em si da comunicação total, mas 
uma das áreas trabalhadas para possibilitar a integração social do indivíduo 
surdo. 

Assim, a Comunicação Total permitiu que uma nova linha de estudo se tornasse 
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realidade: o Bilinguismo. Esse consiste no ensino da LIBRAS como língua materna 

dos Surdos e, posteriormente, o ensino da língua portuguesa escrita (HONORA, 

2013). 

Quadros (2008), define a metodologia bilíngue como sendo: 

[...] uma proposta de ensino usada nas escolas que se propõem a tornar 
acessível à criança duas línguas, a Língua Brasileira de Sinais como L1 e o 
Português Escrito como L2. O estudo tem apontado para a proposta Bilíngue, 
como sendo a mais adequada para o ensino das crianças Surdas, tendo em 
vista que considera a língua de sinais como língua natural e parte desse 
pressuposto para o ensino da língua escrita. 

Os surdos se apropriam da Língua de Sinais como a principal forma de 

comunicação, sendo considerada a Língua materna dos Surdos (L1), de modalidade 

visual-espacial. Assim, não há necessidade de sonorização para seu entendimento, 

pois a língua possui uma estrutura gramatical completa. Nesse contexto, os alunos 

Surdos utilizam a língua de sinais como forma de interação com a sociedade, 

empregando a Libras para estabelecer uma comunicação entre surdos e ouvintes 

(ALMEIDA, 2015). 

Ao nos referirmos à Libras, estamos tratando de uma língua e não uma 

linguagem. A linguagem é abrangente e pode ser qualquer forma de intenção de 

comunicação humana ou não, enquanto a língua designa a identidade social e 

individual do ser humano, identificando-o. Ao nos referimos à Libras, estamos tratando 

de uma língua capaz de designar todas as informações das línguas orais. Segundo 

Moura (2018), a “Língua de Sinais, possibilita ao indivíduo surdo a aquisição do 

conhecimento de mundo que lhe permite desenvolver-se integralmente e com 

excelência acadêmica” (MOURA, 2018, p.14). 

Esta língua precisa ser apresentada e priorizada aos estudantes surdos, desde 

a educação infantil, sendo o português escrito a sua segunda língua (L2). Nesta 

perspectiva, o trabalho pedagógico precisa estar profundamente ligado ao contexto 

cultural das pessoas surdas, sendo a aprendizagem escolar contextualizada e 

significativa. 

[...] esse tipo de abordagem é denominado de bilinguismo e consiste em 
utilizar a língua de Sinais como primeira língua e/ou como a língua de 
instrução. A língua oral deve ser ensinada na sua modalidade escrita, como 
segunda língua, por meio de uma metodologia que contemple o ensino da 
língua oral auditiva sem recorrer ao som. Esse tipo de bilinguismo considera 
que a Língua de Sinais deve ser utilizada de modo central, em todos os 
momentos, espaços pedagógicos e de referência fora dele também, e o 
trabalho com a segunda Língua deve ocorrer na modalidade escrita, de forma 
visual (MOURA, 2015, p.31). 
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Santana (2013), esclarece que a principal dificuldade de aprendizagem da 

Língua de Sinais é o conflito que as crianças surdas enfrentam no contexto familiar. 

Muitas famílias deixam a responsabilidade de ensinar Libras para a escola, não 

mantendo uma comunicação significativa, por desconhecerem a Língua ou por 

acreditarem que a língua de Sinais é do filho, sem percebê-la como um mecanismo 

de inserção social. 

Ao trabalharmos com os alunos surdos precisamos evitar os preconceitos, as 

análises e comparações com ouvintes. O silêncio deles é uma forma diferente de 

perceber o mundo em relação ao ouvinte não sendo apenas uma mera falta da 

audição. Aceitar o surdo representa acolher sua identidade e sua cultura. 

O Brasil não é um país monolíngue, pois a Lei 10.436/2002 reconhece em seu 

texto a legalidade da Libras como meio de comunicação das pessoas surdas, sendo 

regulamentada pelo Decreto n° 5.626/2015. Assim, a educação dos surdos deve ser 

pautada em sua integridade, dignidade, respeitando suas condições de igualdade 

para que possa viver, estudar e trabalhar na sociedade. 

Almeida (2015), afirma que precisamos perceber que a Língua de Sinais como 

manifestação do indivíduo surdo é a expressão de seus comportamentos e saberes. 

Há uma estrutura gramatical e linguística que representa a realidade social em que a 

pessoa surda está inserida, amparada por leis, sendo representada, cada vez mais, 

por entidades educacionais e grupos sociais que buscam difundi-la. 

A Língua Brasileira de Sinais é a principal forma de comunicação dos surdos 

no Brasil. Ela se classifica como visual-espacial e acontece sem a presença da 

sonoridade como a Língua natural que evoluiu dentro da cultura do povo surdo, pois 

onde há pessoas, existirá o impulso natural pela comunicação. A Libras acontece nas 

comunidades surdas, assim como a Língua Portuguesa advém nos encontros entre 

os ouvintes (GESSER, 2009). 

Essa língua vem sendo amplamente reconhecida nas instituições de ensino, 

como o principal meio de comunicação dos educandos surdos. Contudo, os 

movimentos das mãos, do corpo e das expressões faciais, podem dar a impressão 

equivocada de que são mímicas e que a língua não possui estrutura gramatical. As 

pessoas usuárias da Libras podem discutir desde termos técnicos às gírias populares, 

alçando assim o mesmo grau de abstração das línguas orais (HARRISON, 2018). 

Há ainda o mito de que a Língua de Sinais é universal. Esse mito está 

alicerçado na sociedade ouvinte que percebe a libras apenas como gestos. A língua 
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de Sinais não é universal. Para exemplificar, apresentaremos o alfabeto manual e 

suas configurações em diferentes países, nesses quadros percebemos as diferenças 

nas configurações de mãos para apresentar o alfabeto manual (HONORA; 

FRIZANCO, 2009). 

Figura 1 - Alfabeto Manual (Brasil)                                   

         

 Fonte: https://idiomasrio.com.br                                           

Figura 2 - Alfabeto Manual (Britânico) 

 

Fonte: https://tradutoreseinterpretes.files.wordpress.com 

Segundo Quadros (1997), a Língua Brasileira de Sinais tem em sua estrutura 

sistemas abstratos e regras gramaticais, organizando-se em complexas formas 

linguísticas. Contém variadas expressões metafóricas, do mesmo modo como as 

línguas orais se apresentam. As Línguas de Sinais possuem modificações de acordo 

com a nacionalidade, bem como na região em que se encontram e dependem 

exclusivamente de seus sinalizantes nativos para sua estruturação (SANTIAGO, 

2013). 

No seu sistema primário, a língua de sinais é estruturada por sinais realizados 
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pelas mãos em frente ao corpo. Eles podem ser realizados por uma ou duas das mãos. 

Além do uso das mãos, a língua de Sinais é produzida pelo movimento do corpo e 

pelas expressões faciais (QUADROS; KARNOPP, 2004). 

Apresentamos, no quadro, uma representação com os Parâmetros da Libras, 

segundo Quadros e Karnopp (2004). 

Quadro 2 - Parâmetros de Libras 

 
PARÂMETROS DOS SINAIS 

 
IMAGEM REPRESENTATIVA 

 
 
 
 
Configuração de Mãos (CM) 
É a forma pela qual as mãos se 
configuram quando realizam os 
sinais, ou seja, são manifesta-
ções da superfície que podem 
ser comparadas ao nível fonético 
encontrado nas Língua orais. 

            
As 46 CMs da língua de sinais brasileira (Ferreira-Brito; Le-
gevin, 1995 apud Quadros; Karnopp, 2004, p. 53)  
 

 
Movimento (M): os movimentos 
representam os sinais realizados 
pelas mãos e pelos pulsos, com 
a presença de um objeto, delimi-
tando a área no corpo onde é re-
alizado o sinal. 

 
 
 

Ponto de Articulação (PA) ou 
Locação: é o local do corpo ou 
do espaço onde é realizado o Si-
nal até onde a mão alcança.  

 
www.letras.ufmg.br visitado em 18 de maio de 2019. 
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Orientação (O):  por definição, é 
a direção para qual a palma da 
mão aponta no momento da rea-
lização do sinal. 

 
 

Expressões Faciais ou Não-
manuais (EF): têm como princi-
pal função a marcação das cons-
truções sintáticas, diferenciando 
os itens lexicais. 

  

  
 

Na Língua de Sinais além dos parametros percebemos as relações espaciais, 

onde vão se apresentar a gramática específica, a estruturação das sentenças. 

 

 

Espaço de realização dos si-
nais na Libras: as sentenças 
ocorrem dentro de um espaço 
definido em frente ao corpo limi-
tando-se da cabeça até os qua-
dris do comunicador. (Quadros, 
2008). 

   

                
 

 

 

A Língua de Sinais é considerada artificial? Podemos afirmar, pela trajetória das 

pessoas surdas, que a língua de sinais evoluiu naturalmente dentro das comunidades 

surdas, onde os gestos naturais foram adquirindo uma estrutura própria. Hoje, 

consideram-se línguas artificias aquelas elaboradas por determinado grupo com um 

certo propósito. Seriam exemplos de línguas artificiais o Esperanto (Língua Oral) e o 

Gestuno (Língua de Sinais) (GESSER, 2009). 

Com relação à atuação na educação dos alunos surdos, até a década de 70 

não era exigida formação específica, sendo que “[...] o foco da formação de 

professores para surdos priorizava práticas terapêuticas de treinamento auditivo e de 

reabilitação da fala no atendimento ao surdo em detrimento das educacionais, 

buscando-se por meio delas, sua normalização” (MUTÃO; LODY, 2018). Neste 
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momento histórico em que vigorava a Lei Nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, que 

fixava as Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus e dava outras providências, 

determinava, em seu Art. 3, § 2º, que o ensino de 1° e 2º graus seria ministrado 

obrigatoriamente na língua nacional. 

A falta de reconhecimento da Língua de Sinais foram práticas que 

permaneceram presentes, na área da educação, até a década dos anos 90, quando 

começaram as pesquisas em relação à Libras e às lutas das pessoas surdas para o 

reconhecimento da sua Língua materna. 

A Declaração de Salamanca (1994), foi um evento importante que abriu portas 

à inclusão dos surdos e das crianças com Necessidades Específicas de 

aprendizagem. Conforme esse documento: 

Para as crianças com necessidades educativas especiais devem garantir-se 
diferentes formas de apoio, desde uma ajuda mínima na classe regular até 
programas de compensação educativa no âmbito da escola, estende-se, 
sempre que necessário, ao apoio prestado por professores especializados e 
por pessoal externo (SALAMANCA, 1994, p.22). 

A partir deste documento, emergiu a preocupação com a formação 

especializada para professores, alertando de que “é preciso repensar a formação de 

professores especializados, a fim de que estes sejam capazes de trabalhar em 

diferentes situações e possam assumir um papel chave nos programas de 

necessidades especiais” (SALAMANCA, 1994, p.28). 

O decreto nº 5.626, de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, 

de 24 de abril de 2002, delineou novos caminhos para a educação dos surdos no 

Brasil, quando dispõe sobre a formação de professores para atuação nos anos iniciais 

do ensino fundamental, foco primordial da pesquisa: 

Art. 5º A formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil 
e nos anos iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em curso de 
Pedagogia ou curso normal superior, em que Libras e Língua Portuguesa 
escrita tenha constituído línguas de instrução, viabilizando a formação 
bilíngue. 

§1º Admite-se como formação mínima de docentes para o ensino de Libras 
na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, a formação 
ofertada em nível médio na modalidade normal, que viabilizar a formação 
bilíngue, referida no caput (BRASIL, 2005). 

É de responsabilidade das Instituições de Ensino Superior, tanto do âmbito 

Federal como particular, desenvolverem programas de capacitação e graduação que 

visem o ensino e a disseminação da Libras como fonte principal de comunicação e 

instrução dos alunos surdos dentro da comunidade escolar, considerando suas 



26 

particularidades. 

A formação do profissional ligado à educação dos surdos deve seguir alguns 

regimentos, como podemos observar no Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a 

Lei nº 10.436/2002, dispondo sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 

da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Segundo este documento: 

Art.6º A formação de instrutor de Libras, em nível médio, deve ser realizada 
por meio de: 
I- Cursos de educação profissional; 
II-cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino 
superior; e 
III-cursos de formação continuada promovidos por instituições credenciadas 
por secretarias de educação. 
§1o A formação do instrutor de Libras pode ser realizada também por 
organizações da sociedade civil representativa da comunidade surda, desde 
que o certificado seja convalidado por pelo menos uma das instituições 
referidas nos incisos II e III (BRASIL, 2005). 

Deve-se dar prioridade aos profissionais surdos o ensino da Língua Brasileira 

de Sinais, visto que são falantes nativos da LIBRAS, pois vivem e compreendem o 

mundo de forma visual-espacial e defendem suas próprias causas. 

Educação de surdos como contraponto ao que pensamos ser uma cultura 
auditiva excludente, existe uma contracultura ouvinte, assim considerados 
como professores intérpretes. Estes assumem a possibilidade não apenas de 
traduzir a língua fonte para a língua alvo – língua de sinais, mas também dão 
voz ao outro, ao interpretarem o mundo cultural da pessoa surda, 
evidenciando seu caráter eminentemente existencial. Os intérpretes dão voz 
aos atores sociais Surdos quando estes vivenciam seu papel cultural repleto 
de gírias e expressões idiomáticas sem depender de uma imaginária estética 
ouvinte (ALMEIDA, 2015. p.18). 

O Decreto nº 5.626/2005 ainda descreve em seu texto o delineamento dos 

diferentes profissionais ligados à educação dos surdos, assim como as suas principais 

características, como podemos analisar nos seguintes parágrafos do artigo 7º: 

I- Professor de Libras, usuário dessa língua com curso de pós-graduação ou 
com formação superior e certificado de proficiência em Libras, obtido por meio 
de exame promovido pelo Ministério da Educação; 

II-Instrutor de Libras, usuário dessa língua com formação de nível médio e 
com certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, 
promovido pelo Ministério da Educação; 
III-professor ouvinte bilíngue: Libras-Língua Portuguesa, com pós-graduação 
ou formação superior e com certificado obtido por meio de exame de 
proficiência em Libras, promovido pelo Ministério da Educação (BRASIL, 
2005) 

O ensino da LIBRAS, como disciplina curricular, ainda é recente e há muitas 

lacunas que precisam ser estudadas e analisadas. Percebemos a falta de 

profissionais habilitados e de materiais pedagógicos na área da educação dos surdos. 
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As Instituições públicas e particulares de ensino, quando efetuam as matrículas 

de alunos surdos, enfrentam dificuldades em encontrar profissionais qualificados que 

atendam às características desses alunos. Em consequência disso, ocorre a 

contratação de professores sem habilitação na área referida, prejudicando a 

aprendizagem dos discentes. 

Lacerda (2018), afirma que para o aluno surdo não basta apenas apresentar 

conteúdos, o professor precisa ir além explorando toda as suas potencialidades 

visuais. É preciso explorar as capacidades que as crianças têm e, a partir de então, 

construir seu plano de ensino. 

As crianças podem utilizar-se de muitas maneiras para se comunicar, na escola 

enfatizamos a grafia como forma de linguagem. Edwards e Carolyn (1999), discutem 

o registro gráfico das crianças como uma maneira de expressar sentimentos, 

observações, recordações e suas próprias ideias. Dessa forma, as crianças podem 

explorar seus conhecimentos e construir novas formas de comunicar-se. 

Para Barbosa, Albuquerque e Fochi (2013), as linguagens das crianças podem 

apresentar-se nas artes como: pintura, desenhos livres, esculturas, movimentos 

corporais e, principalmente, no instante do brincar. Durante as brincadeiras, é possível 

perceber os modos como as crianças interpretam o mundo. “As linguagens ocorrem 

no encontro de um corpo que simultaneamente age, observa, interpreta e pensa num 

mundo imerso em linguagens, com pessoas que vivem em linguagens, em um mundo 

social organizado e significado por elas” (BARBOSA; ALBUQUERQUE; FOCHI, 2013. 

p. 07.). 

As crianças pequenas e, principalmente, as bem pequenas valem-se 

puramente dessas formas corporais para construir seu mundo. É através dos risos, 

choros, brincadeiras, gestos, cantorias, danças, olhares e muitas outras linguagens 

que vão se expressando. Essa expressão não é um meio individual de ação. Muito 

pelo contrário: o tornar-se humano vai ocorrendo através da linguagem e isso só é 

possibilitado pela experiência coletiva criadora. 

 Como representação imaginativa, Edwards e Carolyn (1999), as linguagens 

visuais e gráficas são fáceis de serem explorada na educação das crianças. A 

linguagem gráfica está à disposição das crianças mesmo quando ainda não dominam 

a escrita, servindo de apoio na comunicação entre professores e crianças. 

Portanto, segundo Lacerda e Santos (2018), é necessário que os envolvidos 

na aprendizagem das crianças surdas, compreendam as diversas formas de 
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linguagem e que possam a utilizar como forma de desenvolver uma comunicação 

eficaz. Só então, a criança poderá participar ativamente da sua aprendizagem como 

agente ativo e consciente dos seus direitos na sociedade em que está inserida. 

1.3 SURDEZ: IDENTIDADE E CULTURA 

A Criança surda, enquanto sujeito de direitos e com identidade própria, foi e, 

em alguns casos, ainda é negligenciada. Para compreendermos o mundo das 

pessoas surdas numa perspectiva cultural própria, precisamos entender qual termo 

melhor as identifica. Segundo Gesser (2012), o termo Deficiente Auditivo é utilizado 

na área da medicina e designa a pessoa que tem perda total ou parcial da audição. 

Porém, quando nos referimos ao indivíduo com identidade e cultura própria, 

designaremos de surdos. Skliar (2016), afirma que “a construção das identidades não 

depende da maior ou menor limitação biológica, e sim, de complexas relações 

linguísticas, sociais e culturais”. 

Moura (2015), entende a identidade surda como algo que não está pronto, mas 

em constantes transformações históricas e culturais por estar inserida em práticas 

sociais. Sendo assim, não podemos caracterizá-la como estática, mas em 

desenvolvimento. Também Perlin (2016), reforça a ideia da identidade como algo em 

construção, refletindo no sujeito as diferentes situações e posições na sociedade em 

que vive. De tal modo, a cultura surda é vista como uma minoria linguística, que se 

constitui visualmente, tanto no âmbito pessoal, acadêmico e profissional. 

No quadro 3, apresentamos as múltiplas identidades dos indivíduos surdos, a 

partir de Perlin (2016): 

 

  



29 

Quadro 3 - Múltiplas identidades dos indivíduos surdos 

IDENTIDADES CARACTERIZAÇÃO 

 
Identidades Surdas:  

É o grupo pelo qual os surdos fazem suas experiências ape-
nas utilizando o visual. 
 

 
 
Identidades Surdas Híbridas:  

São as pessoas surdas que nasceram ouvintes, e com o 
passar do tempo, tornaram-se surdas. Esses surdos comu-
nicam-se pela oralidade, contudo recebem informação do 
exterior de forma visual. 
 

 
Identidade Surda Incompleta:  

É representada pelas pessoas surdas que vivem sob uma 
ideologia ouvinte, que lutam para socializar-se com a cultura 
dominante, que não conseguem se organizar em comunida-
des. 
 

Identidades Surdas Flutuantes:  São os surdos que vivem a hegemonia ouvinte, porém não 
conseguem estar a serviço da comunidade ouvinte por falta 
de comunicação e nem a serviço da comunidade surda por 
falta da Língua de Sinais. 
 

Fonte: Perlin (2016). 

Perlin e Strobel (2014), expõem a identidade surda como uma forma de cultura 

mais ampla. Quando descrevem os grupos de pessoas surdas por compartilhar a 

Língua de Sinais, os valores culturais, hábitos e modos de socialização. A identidade 

surda se forma na construção de cada indivíduo, na interação com a comunidade 

surda e suas características enquanto sujeito de transformação de forma individual. 

É preciso respeitar suas individualidades, suas escolhas e promover uma 

educação que atenda a todos sem discriminação. Moura (2015, p.60), destaca as 

diferenças como positivas e enriquecedoras no contexto coletivo, sendo que “Para 

isso, é preciso desenvolver uma autoimagem do surdo como capaz, compreendendo 

a identidade como móvel, dinâmico e que sofre constantes modificações. 

Souza (2007), alerta que, reconhecer uma única identidade da pessoa surda 

seria um equívoco, pois suas identidades mudam no tempo e espaço. O ambiente 

escolar deve estar preparado para atender a essa diversidade, apresentando aos 

estudantes surdos e aos ouvintes como a surdez flui em cada pessoa, ou seja, a 

cultura em que está inserido. 
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Cultura Própria” sugere a ideia de um grupo que precisa se distinguir da 
maioria ouvinte para marcar sua visualidade, e a única forma de obter coesão 
é criada a partir de uma pseudouniformidade coletiva. Em grande medida, 
funciona como sobrevivência cultural entre os excluídos e desprovidos, 
portanto de poder e voz (GESSER, 2009. p.53). 

Assim, os surdos têm características culturais próprias que os identificam 

dentro de uma cultura dominante ouvinte, prevalecendo a língua de sinais como uma 

forma de participar ativamente da sociedade. 

Conhecendo a história, a identidade, a cultura dos povos surdos, bem como a 

estrutura gramatical da língua de sinais, precisamos problematizar a formação de 

professores tanto quanto os materiais para alfabetização de crianças surdas. 
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2 A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS SURDAS NO PROCESSO DE 

ESCOLARIZAÇÃO NUMA PROPOSTA BILÍNGUE 

Atender aos direitos educacionais dos Surdos, é um desafio para diversas 

escolas e muitos profissionais da educação, pois esses são uma parcela considerável 

da sociedade que estão reivindicando melhores condições de ensino e de 

aprendizagem de Libras como forma de comunicação. 

Este capítulo, inicialmente, apresenta algumas ideias para compreendermos o 

processo de aquisição da Língua de Sinais (L1) e da Língua portuguesa na 

modalidade escrita como (L2), por parte das crianças surdas. E o desafio que a 

proposta bilíngue lança às escolas e aos professores. Na sequência, trata da 

possibilidade de participação da criança surda em seu processo de alfabetização. 

2.1 AS CRIANÇAS SURDAS E A INCLUSÃO BILÍNGUE 

Assim como as crianças ouvintes aprendem a comunicação oral com pessoas 

adultas, as crianças surdas também precisam participar ativamente das interações 

com a comunidade surda para aprender a Língua de Sinais de forma bilíngue.  “Dessa 

forma, os surdos necessitam adquirir a ‘língua materna’, não aquela biológica, mas a 

que foi criada e utilizada pela comunidade surda e transmitida de geração em geração” 

(SKLIAR, 2016. p.27). 

As aulas e as atividades pedagógicas devem ser pensadas a partir dos 

parâmetros da Língua de Sinais, respeitando a gramática, a fonologia e a semântica. 

O desenvolvimento linguístico nas crianças não é o canal sensório motor, e 
sim a abundância e a riqueza do imput – acessível e disponível para a criança 
surda durante toda a infância. Isso pode ser comprovado pela aquisição da 
língua de sinais por crianças surdas filhas de pais surdos. Nesse caso o 
desempenho linguístico é comparável ao da aquisição da linguagem oral 
pelos ouvintes. Isso parece explicar por que a maturação neuronal do 
hemisfério esquerdo para a linguagem é menor em surdos filhos de ouvintes 
do que nos surdos filhos de pais surdos, e em ouvintes (SANTANA, 2007. 
p.63). 

O processo de ensino e de aprendizagem depende do contexto escolar no qual 

a criança está inserida tanto no conjunto social como no familiar. A criança ouvinte 

chega à escola com a comunicação oral formada, com a compreensão e interpretando 

os sons da fala. 

Na escola, é proporcionado à criança ouvinte o momento da escrita, dos sons 

por ela já familiarizados. Para a criança surda, o processo de alfabetização de uma 



32 

segunda língua na modalidade escrita pode demorar um pouco mais, devido à falta 

de uma comunicação eficaz. 

Honora (2014), diz que os alunos surdos são órfãos de uma língua. Aos 5 ou 6 

anos, por terem pais ouvintes, desconhecem a língua de sinais. Esse fator interfere 

diretamente na alfabetização e na modalidade do português escrito pelos alunos 

surdos. 

A proposta de uma educação bilíngue precisa desvencilhar-se das práticas 

clínicas que analisam o sujeito surdo a partir da “deficiência auditiva”. Sugere-se o 

conhecimento, por parte de docentes e educandos, das duas línguas com 

modalidades diferentes e estruturas complexas (SKLIAR, 2017). 

O método bilíngue utilizado para a alfabetização dos alunos surdos na 

atualidade está garantido no texto do Decreto nº 5.626/2005, conforme o artigo: 

II - Ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e 
da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos; 
III - prover as escolas com: 
a) professor de Libras ou instrutor de Libras; 
b) tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa; 
c) professor para o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para 
pessoas surdas; e 
d) professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade 
linguística manifestada pelos alunos surdos (BRASIL, 2005). 

Este Decreto garante ao aluno surdo que frequenta os anos iniciais, receba o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno em que cursa o ensino 

regular. E, também, que lhe seja ainda oportunizada a aprendizagem de Libras, 

preferencialmente, por Instrutores Surdos. O AEE deve garantir a adaptação curricular 

junto ao professor regente da turma, onde os surdos estejam regularmente 

matriculados (BRASIL, 2005). 

A alfabetização dos alunos surdos é considerada uma tarefa difícil de ser 

trabalhada pelos docentes, pois ocorre numa língua gestual visual, sendo que o 

português escrito tem a formação na sonorização das palavras para depois compor a 

escrita. É importante que o espaço onde o aluno surdo esteja inserido seja bilíngue e 

que as atividades sejam preparadas, levando em consideração a Libras como uma 

modalidade visual-espacial. Então, as atividades pedagógicas precisam ser 

abordadas, primeiramente no aspecto visual, para em seguida, compor a modalidade 

escrita (HONORA, 2014). 

Gesser (2009), destaca as dificuldades enfrentadas pelos estudantes surdos 

que aprendem a língua portuguesa escrita. Aprender a escrita demanda esforço de 
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todos e com certeza é um grande desafio para os alunos surdos ao se depararem com 

uma realidade fônica que não lhes é familiar. 

Algumas vezes, a Língua Portuguesa é imposta ao estudante surdo como uma 

identidade flutuante, onde sua principal forma de aprendizagem, espaço-visual, é 

substituída por símbolos escritos (GESSER, 2009). Tal imposição no processo de 

escolarização dos alunos surdos pode causar-lhes sentimento de inferioridade e 

potencializar ainda mais dificuldade na aprendizagem. 

Práticas pedagógicas com foco principal na fala, reforçam a ideia sobre a 

“deficiência” do aluno surdo. 

Nas diversas instituições pedagógicas encontram-se situações que 
evidenciam isso. Um modelo exemplar desse fato é o que evidencia relações 
concretas com objetos do mundo físico, em práticas escolares em que, para 
escrever sobre o objeto ou fala dele, é necessário ter uma experiência 
sensível com ele. É o que ocorre nas salas com os ouvintes. As crianças 
ensaiam, escrevem o nome dos objetos, depois o professor apresenta o 
objeto (SILVA, 2000, p.40). 

Compreendendo o universo visual dos alunos Surdos, as práticas pedagógicas 

devem ser pensadas, primeiramente, apresentando o objeto e conhecendo suas 

especificidades. O educando surdo precisa estar envolvido no ensino-aprendizagem, 

não bastando apenas apresentar a ele o nome do objeto na íntegra, mas construir 

uma aprendizagem significativa. 

Partindo de uma visão crítica da prática pedagógica voltada ao aluno surdo, o 

ensino do português escrito não deve ser desvinculado da linguagem. Esse exercício 

deve vir ao encontro da construção e produção de significados, agregando valores 

sociais da língua materna à formação dos educandos que, no caso dos alunos surdos, 

é a própria utilização da Libras (SILVA, 2000). 

Não é suficiente incluir o aluno surdo na sala de aula, é preciso oferecer 

condições didáticas que atendam às suas necessidades linguísticas e culturais. Em 

conjunto com a família, o trabalho da escola precisa proporcionar, além da formação 

acadêmica, um ambiente favorável à interação social (SANTIAGO, 2013). 

Skiliar (2016), discorre sobre as dimensões política, ideológica e 

epistemológica da proposta bilíngue: 
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A educação bilíngue para surdos, como qualquer projeto/proposta 
educacional, não pode ser neutra nem opaca, porém faltam: a consistência 
política para entender a educação dos surdos como uma prática de direitos 
humanos concernentes aos surdos; a coerência ideológica para discutir as 
assimetrias do poder e do saber entre surdos e ouvintes; a análise da 
natureza epistemológica das representações colonialista sobre a surdez e os 
surdos (SKLIAR, 2016. p.09). 

 Para a criança surda, processo de aquisição do português escrito deve ser 

precedido da aquisição da Língua de Sinais, permitindo que, além de palavras simples 

e conceitos abstratos, ela possa compreender e interagir com o mundo a sua volta de 

maneira crítica e consciente. 

Segundo Santiago (2013), existe a ideia de que a educação é capaz de 

amenizar as desigualdades presentes na nossa sociedade e promover uma legítima 

inclusão. Contudo, para muitas instituições de ensino, os mínimos requisitos 

linguísticos para que se possa desenvolver a comunicação com as pessoas surdas 

por meio da Língua Brasileira de Sinais ainda não se concretizou. 

2.2 A CRIANÇA SURDA: CULTURAS INFANTIS E O DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

Müller (2006), alega que o principal motivo de mudança da sociedade sobre a 

percepção da infância na atualidade é decorrente das mudanças sociais ocorridas no 

último século. As mulheres ocupam cada vez mais o mercado de trabalho e com isso 

as crianças estão cada dia mais presentes nas escolas. As crianças passam então 

mais tempo nas instituições de ensino e deixam de serem vistas como, inativas e 

reprodutoras, a protagonistas. 

A infância é um momento único, que segundo Barbosa (2007), pode ser rico 

em experiências sociais e pessoais estando em plena construção, pois percebemos 

os diferentes modos de viver as experiências na infância, sejam elas de gênero, de 

grupo social ou até no espaço geografico, o que torna cada criança única. Assim, 

“Compreender como vivem e pensam as crianças, entender suas culturas, seus 

modos de ver, de sentir e de agir, escutar seus gostos ou preferências é uma das 

formas de poder compreendê-las como grupo humano” (BARBOSA, 2007, p. 1066). 

Para Delgado (2013), as crianças produzem sua cultura através de 

representações a elas apresentados pela sociedade em que estão inseridas, e pelo 

convívio com seus pares. 

  



35 

O conceito de cultura de infância tem implicações na educação, no trabalho 
pedagógico e na docência. Significa que as culturas da infância também 
fazem parte dos currículos e que as crianças são capazes de transformar as 
práticas pedagógicas com os adultos. Implica o reconhecimento da alteridade 
da infância, pois sendo produtoras culturais, as crianças interpretam, 
simbolizam e comunicam suas percepções do mundo, interagem com 
crianças e adultos (DELGADO, 2013, p.23). 

O direito de participação das crianças integra a Convenção sobre os Direitos 

da Criança, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989, que 

entrou em vigor em 2 de setembro de 1990. Esse documento é o instrumento de 

direitos humanos mais aceito na história universal, sendo ratificado por 196 países, 

inclusive o Brasil. Somente os Estados Unidos não ratificaram a Convenção. 

No artigo doze da Convenção Internacional sobre os Direitos da Crianças 

(ONU, 1989), está afirmado que: 

Os Estados Partes devem assegurar à criança que é capaz de formular seus 
próprios pontos de vista o direito de expressar suas opiniões livremente sobre 
todos os assuntos relacionados a ela, e tais opiniões devem ser 
consideradas, em função da idade e da maturidade da criança. 

Para tanto, a criança deve ter a oportunidade de ser ouvida em todos os 
processos judiciais ou administrativos que a afetem, seja diretamente, seja 
por intermédio de um representante ou de um órgão apropriado, em 
conformidade com as regras processuais da legislação nacional. 

O paradigma que envolve a participação ativa das crianças, requer que se 

reconheça suas potencialidades para perceber, interpretar, analisar, questionar, 

propor e agir, com o objetivo de consolidar a infância como um grupo social 

(ALFAGEME; CANTOS; MARTÍNEZ, 2003). 

Alfageme, Cantos e Martínez (2003) afirmam que o protagonismo infantil não é 

apenas mais uma ideia da nova sociologia da infância, mas um eixo articulador que 

instiga novas formas de estabelecer relações sociais entre os seres humanos. Esses 

pesquisadores também instigam que o protagonismo da criança seja alimentado 

continuadamente pelos atores envolvidos no processo educacional dela. 

Também, Branco e Pires (2007), destacam que é necessário proporcionar 

maior autonomia à criança, permitindo que ela amplie seu campo de participação, 

tornando cada vez mais complexo o seu envolvimento nas mais diferentes situações. 

É importante salientar que a participação das crianças não pode ser 

categorizada, como, se em determinados momentos ela pudesse participar e, em 

outros, não, mesmo com a justificativa de que é impróprio para a criança decidir em 

função da pouca idade, uma vez que ela faz parte do contexto educacional em que 

está inserida  (BRANCO; PIRES, 2007). 
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Com relação à criança com deficiência, Curran e Runswick-Cole (2012), 

destacam que precisamos deixar de vê-las como um problema ou como a sombra de 

crianças ditas “normais”, mas repensar as intervenções pedagógicas e as práticas 

culturais diretamente ligadas à criança com deficiência, levando os professores, pais 

e toda comunidade a rever suas relações com ela, de modo a garantirem que seus 

direitos sejam cumpridos. 

Quando queremos criar condições para que as crianças com deficiência sejam 

protagonistas, precisamos da participação efetiva de todos os profissionais a elas 

ligados. Além de ouvir suas opiniões, é necessário proporcionar um ambiente 

acolhedor, principalmente, com as demais crianças, para que a inclusão possa 

acontecer. É relevante destacar que uma parte importante da aprendizagem se 

constrói a partir do estar com o outro, de relacionar-se como ele e ser ouvido. 

Maciver e Kramer (2018), ao tratar da participação de crianças com deficiência 

na escola, apontam a importância do envolvimento delas em diferentes situações e 

lugares. As crianças com deficiência precisam estar engajadas na participação social, 

em brincadeiras diversas, em organizações esportivas, nas propostas artísticas, nos 

trabalhos de pequenos e grandes grupos, em sala de aula. Contudo, observa-se que, 

muitas vezes, elas têm sua participação limitada nos diferentes contextos,  o que 

provoca a redução significativa de seu desenvolvimento, dificultando sua qualidade 

de vida em relação com seus pares sem deficiência. 

Messiou (2002), em seus estudos sobre a criança com deficiência destacou a 

importância de ouvir a voz dessas crianças como mediadoras de suas aprendizagens, 

afimando que essas não podem passar despercebidas pelos profissionais da 

educação. 

Messiou (2002), fala sobre compreender a criança na sua forma de 

comunicação como uma estratégia pedagógica, que poderá mudar a escola e as 

formas de ensinar e aprender. Conhecer e valorizar a visão das crianças e suas 

diversas formas de aprender pode melhorar suas experiências no processo educativo, 

principalmente quando nos referimos à inclusão. 

Alfageme, Cantos e Martínez (2003), consideram a participação de crianças, 

com e sem deficiência, em situações nas quais se relacionam com igualdade, como 

um componente fundamental da democracia inclusiva. A participação também é uma 

estratégia que ajuda na garantia do cumprimento de todos os outros direitos, ou seja,  

a participação da criança é tida como uma estratégia institucional. 
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Há necessidade de que os processos de inclusão ocorram a partir da escuta 

das crianças com deficiência, evidenciando que os adultos estão realmente 

interessados no processo inclusivo (MESSIOU, 2004). 

Em se tratando de crianças surdas, além de terem o direito de serem 

compreendidas na suas especificidades linguisticas, precisam ser respeitadas quanto 

a sua forma de comunicação, sua identidade e cultura para  poderem participar do 

seu processo educacional e nas escolhas das ferramentas para sua aprendizagem. 

Lembramos que as crianças ouvintes, desde o nascimento, estão em contato 

com a comunicação oral. As crianças surdas, no entanto, ao serem inseridas no 

ambiente escolar são, muitas vezes, forçadas a aprender o Português na modalidade 

escrita, realizar a leitura labial e a gestual como possibilidades de aprendizagem e de 

convívio social. 

Além disso, Ribeiro e Silva (2015), destacam que o currículo dos anos iniciais 

são pensados em forma de “conteúdos” como substantivos, dissílabas, verbos e não 

como um forma de ensinar a pensar, a analisar e a compreender  os significados dos 

conteúdos para o dia a dia das crianças. Bagno (2009), afirma que a língua é viva e 

sofre transformações no uso de seus usuários, nas relações entre os pares e nas 

trocas de experiências. 

Então, como pensar na criança surda como protagonista de sua 

aprendizagem? Ribeiro e Silva (2015), propõem que: 

[...] em vez de pensar a alfabetização como “momento de aprender” palavras, 
frases soltas, para a consecutiva estruturação da escrita, precisamos pensá-
la como uma prática social importante para a constituição (elaboração) do 
conhecimento. Isto demanda compreender a escrita não como um pretexto 
para a aprendizagem, mas como um movimento com uma funcionalidade 
social, uma atividade cognitiva, sim, porém também comunicativa, relacional 
(RIBEIRO; SILVA, 2015. p.99). 

Sloper e Cavet (2004), apontam a importância da organização do ambiente 

escolar e da formação dos profissionais para ouvir a opinião das crianças e, então, 

envolvê-las nos processos de tomadas de decisões sobre seu bem-estar e sua 

aprendizagem. 

Nesta perspectiva buscaremos incentivar a participação das crianças surdas 

no processo de ensino aprendizagem, escutando e mediando propostas que 

considerem ao mesmo tempo, as culturas infantis, a identidade surda e o direito de 

aprender. Reconhecemos a cultura infantil como o ponto de partida para o trabalho 

docente, pois as crianças surdas, antes de serem surdas, são crianças produtoras de 
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culturas, as culturas infantis. Segundo Sarmento (s.a, s.p) Por esse conceito entende-

se “a capacidade das crianças em construírem de forma sistematizada modos de 

significação do mundo e de ação intencional, que são distintos dos modos adultos de 

significação e ação”. Esse pesquisador destaca que as culturas da infância são 

socialmente produzidas e constituem-se historicamente, sendo alteradas no processo 

histórico conforme as condições sociais em que vivem as crianças e as possibilidades 

para interagirem entre si e com os outros. As culturas da infância são hibridas, ou seja, 

“cruzadas pelas culturas sociais estabelecidas nas relações desiguais de classe, de 

género e de etnia, podemos constituir um quadro interpretativo da complexidade da 

inserção cultural da infância” (SARMENTO, s.a, s.p). 

Assim, “É no vai-vém entre culturas geradas, conduzidas e dirigidas pelos 

adultos para as crianças e culturas construídas nas interações entre as crianças que 

se constituem os mundos culturais da infância” (SARMENTO, s.a, s.p). 

Entre as formas culturais produzidas e fruídas pelas crianças, Sarmento (s.a, 

s.p) destaca o jogo infantil, considerando não somente a memória histórica da sua 

construção, mas o fato de “ser transmitido pelas crianças, numa comunicação 

intergeracional que escapa em larga medida à intervenção adulta” (SARMENTO, s.a, 

s.p). 

Delgado (2013, p. 24), afirma que: 

As brincadeiras são também reflexões e interpretação das crianças sobre 
situações vividas no cotidiano. A presença constante da ludicidade é uma 
peculiaridade das crianças e demarca a alteridade entre elas e os adultos. 
Mas isso não significa que, nas brincadeiras, as crianças sejam meras 
imitadoras da realidade do mundo adulto, ou receptoras passivas dos 
produtos e programas pensados por elas. 

Nesse sentido, consideramos que os jogos e as brincadeiras, por se constitírem 

em característica comum às crianças, poderá se constituir em uma metodologia para 

alfabetização bilingue de crianças surdas. 
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3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA DA PESQUISA 

Este capítulo apresenta os tipos de abordagens, o lócus da pesquisa, assim 

como os participantes e os procedimentos éticos que permearam este trabalho. Na 

sequência, também expõe o percurso detalhado para produção e análise dos dados. 

Por fim, apresenta o cronograma de desenvolvimento da pesquisa. 

Ao tratar da pesquisa com crianças deficientes, Curran e Runswick-cole (2012), 

explicam a necessidade de os investigadores ficarem atentos à ética, evitando fazer 

com que a pesquisa seja somente usada para obtenção de dados, mas que envolva 

a participação da criança deficiente no espaço em que está inserida. O pesquisador 

não pode ficar preso à ideia de déficit da criança no sentido terapêutico, mas abrir-se 

às suas individualidades e capacidades de administrar suas escolhas, gerindo sua 

própria vida. 

A pesquisa realizada foi de abordagem qualitativa, envolvendo estudos 

bibliográfico, documental e pesquisa-ação com participação de crianças Surdas. 

Entendemos que nos estudos sobre a surdez é necessário transpor as pesquisas 

quantitativas que analisam o surdo em números sem a preocupação da sua 

individualidade. 

Segundo Minayo (2009), a abordagem qualitativa diz respeito a representações 

de crenças, culturas, formas de agir de determinado grupo social que precisam ser 

interpretadas de maneira mais ampla, não podendo ser representadas em forma de 

escalas e gráficos. Possuindo valor exploratório significativo às pesquisas acadêmicas 

que trabalham com seres humanos. 

A pesquisa bibliográfica apresenta-se, essencialmente, para uma análise mais 

profunda do assunto abordado. Para Gil (1999, p. 65): 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza há 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 

Severino (2007), também ensina que a pesquisa bibliográfica se constitui de 

registros disponíveis principalmente em pesquisas anteriores, que trabalham a mesma 

temática, podendo ser teses, livros, artigos entre outros. Esta ajudou a compreender 

a trajetória histórica da surdez. O surgimento a comunicação através da Língua de 

Sinais e o processo de inclusão bilíngue. 

A pesquisa documental, segundo Medeiros (2011), pode ser entendida como 
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uma sondagem em documentos encontrados em instituições públicas ou privadas, em 

arquivos de instituições de ensino, cartórios, museus, diários e fotografias, entre 

outros documentos. No âmbito do desenvolvimento dessa pesquisa, conhecemos 

alguns documentos que serviram de apoio a educação especial na perspectiva 

inclusiva. 

A pesquisa-ação transcende a perspectiva de compreensão de um fenômeno 

por parte do pesquisador, mas requer intervenção na situação, com objetivo de 

modificar a realidade. Nesse sentido: 

[...] ao mesmo tempo que realiza um diagnóstico e a análise de uma 
determinada situação, a pesquisa-ação propõe ao conjunto de sujeitos 
envolvidos mudanças que levem a um aprimoramento das práticas 
analisadas (SEVERINO, 2007, p.120). 

Franco (2005), descreve a pesquisa-ação como um processo de reflexão da 

realidade, de forma coletiva, que pensam em novas estratégias a serem utilizadas no 

âmbito da pesquisa abordada.  Nessa perspectiva, nos propomos a problematizar 

os materiais pedagógicos disponibilizados pela SME de Videira, às escolas, para 

atender as crianças surdas, bem como intervir nesta realidade, produzindo, com 

participação de crianças surdas, um material pedagógico em uma perspectiva bilíngue 

que considere os direitos e as cultura infantis. 

Como locus da pesquisa buscamos uma Escola Municipal na cidade de 

Videira/SC. Segundo o Censo escolar de 2018, a referida instituição conta com 55 

funcionários e uma média de 750 alunos regularmente matriculados na Pré-escola, 

Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental. 

A escolha por essa instituição deu-se em função de que nela encontravam-se 

no ano de 2019 duas crianças surdas matriculadas nos anos iniciais do ensino 

fundamental, sendo uma no primeiro ano e outra no segundo ano. 

Nesta mesma instituição de ensino é ofertado o Atendimento Educacional 

Especializado -AEE, para as crianças com deficiência, transtornos de aprendizagem 

e superdotação no contra turno em que frequentam o ensino regular. 

Participaram da pesquisa uma profissional responsável pelo setor de compras 

e distribuição de materiais pedagógicos para as escolas municipais de Videira; a 

professora do AEE e quatro professoras regentes que atuaram em turmas onde havia 

crianças surdas regularmente matriculadas no ano de 2019. Para a elaboração do 

produto da pesquisa foram convidadas três crianças surdas com idade de quatro a 

nove anos. 
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Por envolver Seres Humanos, a pesquisa, foi submetida ao comitê de ética da 

UNIARP (Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe). Sendo que os participantes 

tiveram acesso aos objetivos do trabalho, seus riscos e benefícios. 

Para os professores, foi apresentado o Termo de Livre Consentimento para 

maiores de idade, sendo assinado pelos envolvidos demonstrando que têm ciência da 

pesquisa. 

Com relação às crianças surdas envolvidas na pesquisa, foi apresentado às 

suas famílias e/ou responsáveis legais pelas mesmas o Termo de Consentimento para 

menores de idade para assinatura, tendo assim, o conhecimento sobre os objetivos 

da pesquisa.  Os familiares ou responsáveis legais também assinaram o documento 

de Direito ao Uso de Imagem, concordando com os termos da pesquisa e com o uso 

das imagens das crianças para elaboração de um material pedagógico. 

As crianças surdas foram informadas sobre a pesquisa e consultadas sobre 

seu desejo ou não de participar. Hendrick (1996), mostra que foi a partir de 1980 que 

a sociedade começou a lançar um novo olhar sobre a criança como uma categoria 

social e foram intensificados os estudos com a participação delas. 

Carvalho e Silva (2016), afirmam que é preciso “Compreender as crianças 

como sujeitos ativos, construtores e que modificam seus contextos e a sociedade, 

esses novos estudos redimensionam os papéis sociais de crianças e adultos em 

pesquisas e práticas destinadas à criança”, ou seja, um novo olhar para a infância. 

A participação das crianças surdas requer que os pesquisadores pensem em 

novas estratégias metodológicas.  Concordamos com Soares (2006), quando propõe 

resgatar a participação consciente das crianças nas pesquisas, as quais estiveram 

invisíveis nos estudos que trataram sobre elas, ao longo de todo o século XX. Ou seja, 

durante muito tempo, as crianças foram vistas e analisadas pela ótica dos adultos: 

sejam eles os professores, quando se trata da aprendizagem, ou os pais nos 

momentos das escolhas pessoais. 

Uma das lacunas na educação de surdos é a restrição à comunicação, pois 
o mundo é predominantemente ouvinte. Contudo, entendendo que a 
educação é um direito e que para esse direito ser efetivo aos surdos a 
comunicação é indispensável, à acessibilidade à comunicação é uma 
necessidade a ser atendida. Por mais que a legislação sinalize para os 
direitos dos surdos, garantir a comunicação, alterar culturas não é uma tarefa 
simples, e sim, um dos grandes desafios da Educação Especial 
(PIECZKOWSKI; LUCHESE, 2017. p.229). 

A participação das crianças com deficiência ou surdas nas decisões referentes 
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a sua aprendizagem ainda é um campo muito restrito nas pesquisas. É nessa 

perspectiva que buscamos desenvolver brincadeiras, jogos que pudessem servir de 

apoio para as crianças surdas exercerem seus direitos. 

Trabalhando com a inclusão como forma de atender as individualidades das 

crianças. 

A inclusão é como um enigma, com as partes diferentes que precisam ser 
unidas a fim de começar um retrato original de uma situação particular. Do 
meu ponto de vista, as perspectivas que são de maior importância são as de 
“Insiders”, especialmente as próprias crianças, uma vez que são elas que 
experimentam o impacto de práticas inclusivas ou exclusivas (MESSIOU, 
2002). 

A criança surda como participante ativa da sua aprendizagem ainda é uma 

problemática pouco estudada nas pesquisas em educação no Brasil. Durante a 

aplicação do projeto, as crianças surdas puderam questionar e ser questionadas por 

seus pares, onde a aprendizagem de uma segunda língua foi um momento prazeroso 

que conduziu as crianças a compreenderem a importância da Língua Portuguesa 

escrita e da Libras como sendo uma  língua  de acesso à informação. 

Lacerda e Santos (2018), discutem a forma que está sendo implementada a 

inclusão dos alunos deficientes, quando não são estudadas as especificidades sem 

respeitar as suas individualidades, sejam elas de caráter histórico ou cultural, 

ignorando tais aspectos e impedindo-lhes de progredir nos processos de ensino-

aprendizagem. 

Alfageme, Cantos e Martínez (2003), evidenciam o compromisso institucional 

de realizar métodos participativos para as crianças que reconheçam nelas suas 

capacidades e habilidades com direito ao crescimento, permitindo às crianças 

poderem participar ativamente do processo educacional como protagonistas, podendo 

expressar-se livremente. 

Para o levantamento dos dados a pesquisa ficou condicionada a três 

momentos: 

I. Levantamento dos materiais pedagógicos adaptados em Libras 

disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação às escolas públicas de 

Videira, através de uma entrevista semiestruturada com responsável pelo setor de 

compras e distribuição dos mesmos. 

II. Entrevista semiestruturadas com as docentes que atuam nos anos iniciais 

com crianças surdas. Essa entrevista teve como propósito conhecer as necessidades 
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e os pontos de vista dos professores com relação aos materiais usados para 

alfabetização e na inclusão das crianças surdas.   A entrevista “pode ser entendida 

como uma conversa orientada que possui, como principal objetivo, recolher dados 

para a pesquisa por meio de interrogatório do entrevistado” (CERVO; BERVIAN; 

SILVA, 2007, p.52). Em se tratando desse estudo, ela será semiestruturada, ou seja, 

terá como característica a liberdade do entrevistado em desenvolver suas respostas 

dentro do que considera mais adequado Lakatos (2003). Essa é uma forma de se 

obter respostas mais amplas sobre o tema abordado. Através das respostas, 

reconhecemos os pontos de vista dos professores com relação aos materiais bilíngues 

em Libras. Essas informações, juntamente com o levantamento documental na 

Secretaria Municipal de Educação, serão consideradas durante a elaboração do 

caderno de Experiência Bilíngue em Libras com as crianças surdas. 

III. Realização das brincadeiras e elaboração de material pedagógico em Libras 

e no Português escrito, com a participação das crianças surdas. A pesquisa-ação foi 

realizada com a participação de três crianças surdas com faixa etária de 4 a 8 anos 

de idade. Os encontros aconteceram na sala de AEE (Atendimento Educacional 

Especializado) do Instituto Federal Catarinense – Campus de Videira. 
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 4. USO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ADAPTADOS EM LIBRAS: A VOZ DOS 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Neste capítulo, descreveremos como ocorreu as entrevistas semiestruturadas 

com o profissional responsável pela compra e distribuição dos materiais adaptados e 

com os docentes que, no ano de 2019, tinham em suas turmas dos anos iniciais 

crianças surdas regularmente matriculadas. 

Começaremos por descrever o perfil dos profissionais entrevistados. Na 

sequência, abordaremos a visão deles sobre os materiais adaptados para a inclusão 

linguística das crianças surdas. 

4.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES DAS ENTREVISTAS 

Neste quadro, apresento os participantes descrevendo a formação acadêmica, 

tempo de docência total e tempo de docência com alunos surdos. Designaremos uma 

sigla para cada participante a qual será utilizada no corpo do texto. 

Quadro 4 - Apresentação dos participantes da pesquisa 

Profissionais 

entrevistados  

SIGLA 

utilizada 

no texto 

Formação acadêmica/pós-

graduação 

Tempo 

de do-

cência 

Tempo de traba-

lho com alunos 

Surdos 

Professora 

Regente 1° ano 
PR1 

Graduada em Pedagogia com 

Pós-graduação 

12 anos 3 anos 

Professora 

Regente 2° ano 
PR2 

Graduada em Pedagogia 

Pós-Graduação em 

Psicopedagogia Clínica e  

Institucional 

12 anos 9 meses 

Segunda 

professora 1° ano SP1 

Graduada em Pedagogia com 

Pós-graduação 

12 anos  1 ano 

Segunda 

professora 2° ano 
SP2 

Graduada em Pedagogia 

Pós-graduação em 

Psicopedagogia 

10 anos 8 meses 

Professora do AEE 

PAEE 

Graduada em Letras com Pós-

graduação em  Educação 

Especial 

23 anos 13 anos 

Profissional 

responsável pela 

compra dos 

materiais da SME 

PSME Graduada em Pedagogia   

Fonte: O autor (2020). 
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A pesquisa demonstra que a maioria dos docentes está atuando na área da 

educação de 10 a 12 anos. Porém, quanto à atuação com crianças surdas, o tempo 

diminui consideravelmente, sendo de alguns meses a 3 anos. Portanto, uma realidade 

escolar ainda pouco explorada. Os entrevistados são formados em Pedagogia com 

cursos de Pós-graduação, o que se comprova a busca por aperfeiçoamento. 

As docentes entrevistadas evidenciam em suas respostas que possuem muitas 

dúvidas sobre qual metodologia melhor se aplicaria às crianças surdas sem excluí-las 

da dinâmica da sala de aula.  Uma aprendizagem significativa precisa ser plena, ter 

materiais e professores qualificados. O professor necessita estar periodicamente 

revendo seu planejamento, suas estratégias e sempre estar desenvolvendo atividades 

e jogos que atendam a todos os alunos. 

4.2 OS MATERIAIS ADAPTADOS EM LIBRAS: A VOZ DA PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL PELA COMPRA 

A primeira constatação foi que a secretaria de Educação não oferece material 

didático-pedagógico adaptado em Libras para as escolas que possuem crianças 

surdas matriculadas.  A responsável pela compra e distribuição dos materiais destaca 

que não é por falta de vontade da administração pública. A entrevistada PSME (2019), 

explica que: 

As compras precisam ser licitadas e as empresas que ganham pelo valor, não 
possuem materiais adaptados. Existiram outras licitações que foram desertas 
para a compra desse material, então ficamos de mãos amarradas sem poder 
auxiliar no trabalho pedagógico das escolas (PSME, 2019). 

A Secretaria oferece cursos de capacitação aos professores tentando minimizar 

a situação da inclusão das crianças surdas. No entanto, temos ciência que esses 

cursos não são suficientes para atender aos alunos surdos integralmente. 

Geralmente, o docente que trabalha como segundo professor é contratado, pois não 

faz parte do efetivo, dificultando o aperfeiçoamento contínuo oferecido pela secretaria. 

Referente a escolha dos materiais adaptados, quem seriam os profissionais 

envolvidos? Geralmente são convidadas as professoras que atendem na sala do AEE, 

pois entendemos que possuem domínio sobre essa área. Dos materiais escolhidos, 

conseguimos apenas adquirir alguns jogos pedagógicos:  jogo da memória, o alfabeto 

manual e os números em Libras (PSME, 2019). 
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4.3   O AEE COMO UM ESPAÇO PARA INCLUSÃO DOS ALUNOS SURDOS: A VOZ 

DA DOCENTE 

Compreendemos a importância de as escolas estarem providas de 

profissionais qualificados em Língua de Sinais e de materiais pedagógicos que 

possam servir de apoio à inclusão das crianças surdas. Quando nos referimos a 

criança surda, a Língua de Sinais deve ser a Língua de Instrução. Portanto, os 

materiais devem vir adaptados para que o aluno surdo possa ter acesso ao 

conhecimento na sua Língua Materna e na modalidade escrita da língua de seu país. 

A política de Educação Especial do Estado de Santa Catarina disponibiliza para 

o ensino regular, no contraturno, o Atendimento Educacional Especializado. O AEE 

que tem como objetivo complementar o processo de aprendizagem dos estudantes 

com necessidades especiais. Porém, esse atendimento não substitui o reforço 

escolar. 

A escolha por entrevistar a docente de AEE vem ao encontro da proposta de 

atuação desse profissional nas escolas, que tem como objetivo identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos de acessibilidade para que possam, assim, ser 

eliminadas as barreiras na aprendizagem dos estudantes com necessidades 

especiais. 

Política de Educação Especial (p. 47): 

São conteúdos do AEE: Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e Libras Tátil; 
alfabeto digital; tadoma; Língua Portuguesa na modalidade escrita; Sistema 
Braille; orientação e mobilidade; informática acessível; sorobã (ábaco); 
estimulação visual; comunicação alternativa e aumentativa; desenvolvimento 
de processos educativos que favoreçam a atividade cognitiva. 
São recursos do AEE: materiais didáticos e pedagógicos acessíveis (livros, 
desenhos, mapas, gráficos e jogos táteis, em Libras, em Braille. 

A professora do AEE relata a falta de materiais adaptados em Libras, tais 

alternativas estariam ajudando no desenvolvimento cognitivo e na linguagem das 

crianças surdas. Pois, as crianças, passam muito tempo de suas vidas em ambientes 

escolares, em testes de fonologia ou em hospitais tentando de alguma forma, 

tornarem-se “parecidas” com as crianças ouvintes sem levar em consideração as 

necessidades específicas de comunicação e a fase da infância. 

A professora do AEE relata, ainda, que recebeu apenas alguns joguinhos que 

enfatizam a escrita da Língua Portuguesa. Dessa forma, para preparar seu 

atendimento aos alunos surdos, busca alternativas em apostilas, dicionários e na 

internet. A entrevistada PAEE destaca sua forma de trabalhar com as crianças surdas: 
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Sempre busco trabalhar com a proposta bilíngue de educação, porém me 
deparo com algumas dificuldades: primeiramente, o tempo de uma hora por 
semana de atendimento é pouco. Sendo que uma das famílias de uma aluna 
surda não aceita que utilize Libras para trabalhar com ela. Então, preciso ficar 
falando e repetindo, sem obter resultados (PAEE, 2019). 

A professora do AEE apresenta os materiais que tem disponíveis para trabalhar 

com as crianças surdas. Alguns materiais, a escola adquiriu com doações. Outros, a 

Secretaria Municipal de Educação os envia, porém, a maioria dos materiais é 

confeccionado pela docente que leva em consideração as especificidades de cada 

estudante. 

Quadro 5 - Quadro representativo com alguns jogos da sala do AEE: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2019). 

A professora do AEE menciona que não utiliza apenas uma metodologia de 

trabalho, mas está sempre em busca de novas alternativas que possam ajudar os 

alunos surdos, na aprendizagem, primando pelas atividades que realiza com eles, usa 

assim, imagens e sinais em Libras. A entrevistada PAEE (2019), relata: 
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Na minha visão, ainda há poucos profissionais realmente preparados para 
trabalhar em sala de aula com as crianças surdas. Não há uma preocupação 
pelos responsáveis pela educação em realizar um trabalho contínuo para 
então obter resultados significativos na educação escolar das crianças. O que 
percebo é uma troca contínua de profissionais que pouco entendem de 
educação bilíngue. Penso que um material didático voltado ao bilinguismo 
poderia ajudar no trabalho com as crianças surdas. Seria um norte para as 
professoras pensarem em novas alternativas de ensino para as crianças 
surdas, onde tivéssemos respeito pela língua deles. Então, acredito que a 
inclusão das crianças surdas ainda não é prioridade, apesar de estar 
garantida por lei. Não há profissionais, nem materiais que alcancem as 
especificidades linguísticas das crianças surdas. 

 O artigo 2° da Lei 10.436/2002 apresenta o que a docente relata: que o ensino 

da Língua de Sinais deve ser garantido pelo poder público como forma de garantir o 

uso e a difusão da Libras para a comunidade surda do Brasil. 

A entrevista com a professora do AEE veio ao encontro da pesquisa sobre os 

materiais adaptados em Libras que pudessem atender às especificidades linguísticas 

das crianças surdas. 

4.4 A INCLUSÃO DAS CRIANÇAS SURDAS NO ENSINO REGULAR: A VOZ DAS 

PROFESSORAS 

O professor regente de turma, quando tiver alunos de inclusão, tem algumas 

atribuições específicas que podem ser observadas na Política da Educação Especial 

do Estado de Santa Catarina para que o aluno possa receber um atendimento 

inclusivo. 

Quadro 6 - Demonstrativo sobre as referidas atribuições do docente: 

I. Tomar conhecimento quanto à matrícula de estudantes público-alvo da Educação Especial, 
nas turmas que atua, para elaboração do planejamento e as adequações curriculares ne-
cessárias, com apoio do Segundo Professor de Turma. 
 

II. Entregar a cópia do planejamento para o Segundo Professor de Turma. 
 

III.  Planejar e organizar atividades, atendendo às especificidades dos estudantes, contando 
com o apoio do Segundo Professor de Turma. 
 

VI. Participar das assessorias pedagógicas realizadas pelo professor do Atendimento Educa-
cional Especializado (AEE) do seu estudante. 
 

Fonte: Caderno da Política de Educação Especial do estado de Santa Catarina (2018). 

O quadro apresenta o papel do professor regente da turma referente aos alunos 

com necessidades especiais. Sua função, enquanto educador, requer, buscar 

conhecimentos sobre a deficiência da criança e realizar um planejamento que atenda 
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seu aluno nas suas especificidades, assim como, trabalhar em conjunto com o 

Segundo Professor de turma. A Lei 17.134/2017 enfatiza o papel primordial do 

professor regente em promover a aprendizagem para todos os alunos de sua turma, 

permitindo o acesso de todos ao espaço escolar. 

A Política da Educação Especial do Estado de Santa Catarina (2018) descreve 

a importância do trabalho articulado entre o professor de classe com os serviços 

especializados, para a efetiva aprendizagem dos estudantes com deficiência. 

As professoras regentes de turma, entrevistadas nesta pesquisa, são 

profissionais com mais de dez anos de experiência na área da educação. Porém, 

quando falamos em crianças surdas, mostram que ainda estão iniciando e que sua 

experiência não excede de um a três anos nesta área. 

Ao entrevistar as professoras, destaquei o principal objetivo da pesquisa que 

era: ter contato com os materiais adaptados em Língua de Sinais oferecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação de Videira e os materiais confeccionados por elas 

para atender as crianças surdas. 

Para descrever os principais aspectos durante a entrevista, denominaremos de 

PR1 para a professora da turma do primeiro ano, e PR2, para a professora do segundo 

ano. 

Quando questionada sobre a utilização de materiais adaptados em Libras com 

a aluna surda que está matriculada em sua turma, a entrevistada PR1, relata: 

Quando comecei a trabalhar com a turma, fui atrás de materiais e estratégias 
pedagógicas que pudessem vir ao encontro da aprendizagem da aluna. 
Porém, em reunião com a família, fui informada que não era para fazer 
nenhum tipo de atividade diferente, que eu precisava falar diretamente com 
ela, várias vezes, até ela entender. Posso dizer que não está sendo fácil 
trabalhar com ela, percebo que ela apenas realiza cópia e não acompanha a 
turma, não consegue produzir nada de sua autoria. A aprendizagem da aluna 
fica comprometida a adivinhações e temos muita dificuldade na comunicação. 
Durante o ano letivo, tive encontros com a fonoaudióloga da aluna que relatou 
a importância de utilizar a oralização para ensinar a aluna, porém, a realidade 
da sala de aula é diferente. Tenho mais vinte alunos para atender e não posso 
ficar repetindo tudo o tempo todo, sem contar que ela repete, mas não 
relaciona com o significante (PR1, 2019). 

A entrevistada PR1 ainda relata que não recebeu cursos de aperfeiçoamento 

durante o ano de 2019, no que se refere a Língua de Sinais, nem cursos de confecção 

de materiais adaptados em Libras. 

Para a entrevistada PR2, os únicos materiais disponíveis para trabalhar com as 

crianças surdas são: aplicativos de celulares, o alfabeto móvel e o alfabeto manual. 

Não teve acesso a materiais adaptados disponibilizados pela Secretaria de Educação. 
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Enfatiza em suas respostas que utiliza as mesmas atividades dos alunos ouvintes. 

Quanto ao trabalho em sala de aula, a professora PR2 relata que: 

Basicamente o trabalho desenvolvido com o aluno surdo é a utilização de 
imagens, pois ele precisa visualizar para entender as propostas das 
atividades. Deveria ter algum tipo de assessoramento com disponibilização 
de materiais pedagógicos, cursos e orientações. Deve haver capacitações 
regulares, bem como, cursos de Libras (PR2, 2019). 

As professoras mostram-se preocupadas em atender os alunos surdos; 

sentem-se desamparadas no que se refere a cursos e materiais adaptados que 

possam auxiliá-las no trabalho pedagógico que realizam com as crianças surdas. 

Ao falarmos em inclusão, percebemos que as escolas enfatizam o trabalho do 

segundo professor. Este profissional atende aos alunos deficientes nas salas do 

ensino regular, acompanhando-os nas atividades pedagógicas diárias. Para 

desenvolver seu trabalho, o segundo professor precisa planejar as atividades dos 

alunos que atende, baseando-se no planejamento do professor regente de turma. 

O segundo professor de turma é um profissional contratado para atender as 

demandas específicas de aprendizagem dos alunos deficientes na comunicação, 

mobilidade e interação. Para compreender o papel do segundo professor de turma, 

começamos por descrever um pouco das suas atribuições segundo a Política da 

Educação Especial do Estado de Santa Catarina. 

 

Quadro 7 - Atribuições do Segundo Professor 

 I. Tomar conhecimento antecipado do planejamento do(s) professor(es) regente(s) para 
organizar e ou propor adequações curriculares e procedimentos metodológicos dife-
renciados, para as atividades pedagógicas planejadas pelo(s) professor(es) re-
gente(s). 
 

II. 
 

Participar do conselho de classe. 

III. Participar com o(s) professor(es) regente(s) das orientações (assessorias) prestadas 
pelo professor do atendimento educacional especializado e pelos profissionais que 
atuam no atendimento especializado de caráter reabilitatório e ou habilitatório. 
 

VI. Cumprir a carga horária de trabalho, permanecendo e participando em sala de aula, 
mesmo na eventual ausência de aluno(s) com deficiência. 
 

Continua. 
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V. Participar de capacitações na área de educação. 
 

VI. Auxiliar o(s) professor(es) regente(s) no processo de aprendizagem de todos os alu-
nos. 
 

VII. Auxiliar o(s) professor(es) regente(s) em todas as disciplinas e nas atividades ex-
traclasses promovidos pela escola. 
 

VIII. Participar da elaboração e avaliação do Projeto Político Pedagógico da escola. 
 

IX. Elaborar e inserir o relatório pedagógico descritivo do(s) aluno(s) no devido campo do 
“Professor On-line”. 
 

Fonte: caderno da política de Educação Especial do Estado de Santa Catarina (2018). 

 

No que se reporta aos alunos surdos, o documento da Educação Especial de 

Santa Catarina, prevê que o atendimento seja realizado por um professor Bilíngue em 

Língua de Sinais e no português escrito. Durante as entrevistas, percebemos que as 

professoras que atendem as crianças surdas, no momento, não possuem cursos na 

área da Língua de Sinais. Portanto, não atendendo o que diz o decreto n° 5.626/2005 

que garante o atendimento ao educando surdo, realizado por um profissional com 

certificado em exame de qualificação e com conhecimento em Libras. 

Para realizar o atendimento da criança surda, além do professor de turma ter 

conhecimento da Libras, o Instrutor de Libras apresenta-se como um profissional que 

possa garantir a inclusão linguística e cultural do discente. 

 

Quadro 8 - Atribuições do Instrutor de Libras segundo a Política de Educação Especial do Estado de 

Santa Catarina. 

I. Trabalhar com o ensino da Libras no atendimento educacional especializado. 
 

II. Ministrar cursos de Libras para a comunidade escolar, com o objetivo de promover a in-
clusão do(s) aluno(s) surdo(s) no contexto da escola. 
 

III. Organizar e ministrar cursos de Libras para a comunidade. 
 

IV. Organizar o planejamento de suas atividades do atendimento educacional especializado 
em conjunto com o professor deste serviço. As demais atividades de seu planejamento 
devem ser realizadas na Gerência Regional de Educação - GERED.  
 

Continua. 
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V. Avaliar, com a participação do professor do AEE, o nível linguístico dos alunos que in-
gressam no atendimento. 
 

Fonte: caderno da Política de Educação Especial do Estado Santa Catarina (2018). 

Nas entrevistas, evidenciamos que as profissionais que atuam como segundas 

professoras dos alunos surdos não são bilíngues nem se enquadram como Instrutoras 

de Libras. São professoras que não têm conhecimento, nem cursos nas áreas da 

educação de alunos surdos, o que pode dificultar que o aluno seja atendido com 

respeito a sua cultura linguística de comunicação visual espacial. 

Para diferenciar as segundas professoras, denominaremos de SP1  e SP2. As 

duas professoras escolhidas para participar da pesquisa estão atuando como 

segundas professoras de alunos surdos em uma escola municipal de Videira - SC. As 

entrevistadas têm mais de 10 anos de docência, porém com alunos surdos a SP1 tem 

três anos de experiência, e a professora SP2 oito meses. 

A primeira pergunta foi referente ao uso de materiais adaptados em Libras para 

serem usadas na inclusão dos alunos surdos. A professora SP1 diz que não usa 

nenhum material diferente, apenas auxilia a criança surda nas atividades 

proporcionadas a todos os demais alunos da turma. A professora SP2 relata que utiliza 

o alfabeto móvel em Libras e aplicativos de celular em Libras, para tentar ensinar as 

atividades pedagógicas ao aluno surdo. 

Quanto aos materiais adaptados em Libras, disponibilizados pela Secretaria 

Municipal de Educação, as duas entrevistadas relataram que não receberam materiais 

específicos, assim como, não tiveram cursos de aperfeiçoamento em Libras. 

Ao relatar quais são os desafios para atuar como segunda professora com 

alunos surdos, a professora SP1 diz que: 

Encontro muita dificuldade por não ter domínio sobre a Língua de Sinais e 
percebo que o aluno surdo está em defasagem em relação a aprendizagem 
quando comparado aos alunos ouvintes (SP1, 2019). 

A professora SP2 relata que o principal desafio é conseguir repassar as 

informações necessárias para a aprendizagem do aluno surdo de forma objetiva. 

O segundo professor tem um papel fundamental na alfabetização bilíngue das 

crianças surdas. Então, eis a importância de o profissional conhecer a cultura e a 

Língua de Sinais, assim como, desenvolver materiais adaptados, adequando-os ao 

planejamento do professor regente. 

Durante a entrevista, as professoras relatam que compreendem a importância 
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da Libras para atender com maestria os alunos surdos, precisando estar em constante 

aperfeiçoamento. 

Referente aos materiais adaptados em Libras, as entrevistadas PS1 e PS2 

possuem olhares semelhantes, pois acreditam que eles podem ajudar no trabalho 

pedagógico servindo de apoio para produção de novos materiais, conforme as 

necessidades de cada educando. 

Quanto ao bilinguismo, as entrevistadas PS1 e PS2, dizem que é uma realidade 

ainda distante da inclusão escolar vigente. Portanto, a inclusão dos alunos surdos 

ainda não está completa, ela precisa ser estruturada numa perspectiva Bilíngue de 

educação onde todos os profissionais do espaço escolar conheçam e utilizem a Libras 

como uma forma de comunicação. 

Entre as mudanças necessárias no espaço escolar para as crianças surdas 

citamos algumas diretrizes propostas por Souza (2015) em ações de médio e longo 

prazo: 

- Divulgação da língua Brasileira de Sinais no espaço escolar; 

- Capacitação de professores-intérpretes em Língua Brasileira de Sinais 

para apoio ao processo de escolarização do aluno surdo; 

Ou seja, precisamos de profissionais engajados na luta pela inclusão dos 

alunos surdos, que respeitem as individualidades e, acima de tudo, estejam 

qualificados para atendê-los. 

Através das entrevistas realizadas com os docentes e o profissional 

responsável pela compra dos materiais pedagógicos da SME, apuramos que ainda 

existe uma necessidade crescente de materiais pedagógicos bilíngue em Libras. Nas 

falas de todos os envolvidos em entrevistas ficou evidente a falta de materiais 

adaptados em Libras e a dificuldade do setor público em adquiri-los. 

Na sequência da pesquisa, apresentaremos o brincar e o aprender por crianças 

surdas com respeito a suas culturas e as suas individualidades, para então, elaborar 

o caderno de Experiência Bilíngue em Libras.
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5 APRENDER E BRINCAR: CONTEMPLANDO AS CULTURAS DAS CRIANÇAS 

SURDAS 

Neste capítulo, apresentaremos as crianças participantes e o processo de 

elaboração do Caderno de Experiências, as vivências e os momentos de 

aprendizagens. Abordaremos o brincar, que segundo Honora (2016), é apresentar 

para a criança um mundo onde os jogos são atividades lúdicas, ricas de afetividades, 

de aprendizagens e, acima de tudo, de interação social.  Aprender com a ludicidade, 

torna o espaço escolar mais atrativo à criança, proporcionando a ela momentos de 

interação e comunicação. Em se tratando das crianças surdas, a brincadeira permitirá 

a socialização, apresentando conceitos e sinais de forma dinâmica e interativa. 

A escolha em proporcionar o brincar como fonte de pesquisa, pode ser 

analisada pelo viés da familiaridade das crianças com as brincadeiras, pois: 

[...] quando o tópico de um projeto é muito familiar às crianças, elas podem 
contribuir para o projeto com seus próprios conhecimentos e sugerir questões 
a serem indagadas e linhas de investigação a seguir; às próprias crianças 
podem assumir a liderança no planejamento, assumir as responsabilidades 
por observações específicas e por informações e pelos artefatos coletados 
(EDWARDS; GANDINI; FORMAM, 1999. p. 41). 

Partindo do pressuposto do respeito às culturas infantis, apresentaremos agora 

às crianças surdas participantes dessa pesquisa. 

5.1 APRESENTANDO AS CRIANÇAS SURDAS QUE PARTICIPARAM DA 

ELABORAÇÃO DO CADERNO DE EXPERIÊNCIAS BILÍNGUE EM LIBRAS 

Começamos por citar Manuel Jacinto Sarmento (2002), descrevendo a infância 

em experimentos da vida diária, onde as crianças se mostram competentes nas 

relações de mundo, interagindo nas instituições que frequentam e realizando a 

comunicação necessária para compreender e serem compreendidas. 

Moura (2015), ainda deixa transparecer o processo de negociação própria da 

criança surda, que se torna capaz de construir processos abstratos de comunicação 

e de interação cada vez mais complexas. Acreditando em suas potencialidades é que 

apresento as crianças surdas participantes dessa pesquisa, que abrilhantaram os 

encontros com dinamismo e novas aprendizagem. 

O quadro a seguir tem como objetivo apresentar as crianças participantes do 

projeto. 
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Quadro 9 - Apresentação das crianças 

Crianças Identificação 

 
 

 

Davi Macedo 

Idade: 4 anos 

Possui perda auditiva total bilateral. Usa apare-

lho auditivo desde os primeiros meses de vida.  

 

 
 

 

Davi da Cruz 

Idade: 8 anos 

Possui perda Auditiva Bilateral Total, com Im-

plante Coclear há um ano. 

 

 
Vitor Pinheiro 

Idade: 08 anos 

Apresenta um quadro de Deficiência Auditiva Bi-

lateral Total. Implantado há dois anos. 

Fonte: O autor (2020). 

 
 

Os encontros foram previamente programados com as famílias das crianças 
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surdas. Sendo dois encontros individuais e três em pares. 

As três famílias previamente selecionadas aceitaram e assinaram os Termos 

de Consentimento Livre e Esclarecido, assim como, os Termos de Autorização de Uso 

de Imagem. Dessa forma, as crianças participaram ativamente do projeto, vivenciando 

momentos de criatividade e aprendizagem nas brincadeiras. 

No encontro com as famílias foram apresentados os objetivos do projeto e a 

importância da participação das crianças surdas no protagonismo de sua 

aprendizagem, principalmente a utilização da Língua de Sinais como uma 

possibilidade de comunicação e como língua de instrução. 

Entre as características das crianças surdas participantes está o fato de terem 

nascido em famílias de pais ouvintes, que pouco conhecem sobre a Língua de Sinais: 

[...] diferentes dos codas, essas crianças não herdam de seus pais os valores 
e as normas culturais dos surdos. Também a Língua de Sinais não é herdada 
de seus pais. Até isso acontecer, existe uma grande variabilidade entre esses 
surdos quanto ao período em que serão expostos à Língua de Sinais, à 
qualidade e a quantidade de imput (exposição à Língua), pois vão procurar 
passar a herança que parte da referência na língua do país (QUADROS, 
2017. p. 74). 

Portanto, essas crianças tiveram pouco contato com a Língua de Sinais, 

realizam a comunicação utilizando-se de gestos naturais e balbuciam algumas 

palavras, que muitas vezes são apenas compreendidos pelos familiares mais 

próximos. Fato esse, que dificulta a comunicação eficaz com elas. Porém, as famílias 

começam a compreender a importância de os filhos terem uma comunicação 

significativa que possa servir de apoio na aprendizagem escolar e na vida em 

sociedade. 

Segundo Moura (2015), as crianças surdas, filhas de pais ouvintes e que 

desconhecem a Língua de Sinais, ficam expostas a uma forma rudimentar de 

linguagem, tendo dificuldade em expressar sentimentos e o que realmente desejam. 

Quadros e Neves (2015), revelam em seu texto a importância da aquisição da 

Língua de Sinais como L1 para a criança surda. Quando apresentam pesquisas que 

demostram que filhos surdos de pais surdos são melhores leitores e apresentam 

melhor desempenho cognitivo em relação aos surdos, filhos de pais ouvintes, pois 

esses não apresentam bloqueio na comunicação. 

Ao apresentar o projeto, também deixamos claro a importância dos encontros 

com outras crianças surdas para brincarem e comunicarem-se com os seus pares. 

Quadros (2017), refere-se ao encontro de surdos-surdos como um momento muito 
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especial, podendo receber o nome de ‘tesouro’ pois será incorporado na vida dos 

surdos, como uma forma de identificação pessoal. 

Durante a explanação do projeto, ouviu-se dos pais frases como: “ele não está 

aprendendo, ele só realiza cópia, não sabe o que é”. Em suas narrativas, percebemos 

o quanto estão tentando ajudar seus filhos no processo de inclusão escolar e na 

sociedade. Contudo, percebem que a comunicação deles é restrita a poucos 

vocabulários. Após proporcionar aos filhos todas as alternativas para torná-los 

oralistas, eles relatam que, neste momento, veem a Língua de Sinais como uma forma 

de oferecer uma comunicação mais eficaz. “Se a criança surda não possui audição 

suficiente que lhe permita que a resposta motora esteja ligada à resposta auditiva, 

então, o desenvolvimento da fala será lento e frustrante” (SKILIAR, 2017. p.23). 

Os pais evidenciam a falta de profissionais da educação que compreendam e 

façam uso da Libras com maestria, o que vem dificultando a vida escolar de seus 

filhos. Ao apresentar o laudo para a escola, a secretaria consegue um segundo 

professor. No entanto, na maioria das vezes, esse profissional não conhece a Língua 

de Sinais. Dessa forma, a inclusão linguística dos filhos não acontece. 

Outro ponto destacado pelas famílias são as excessivas trocas dos segundos 

professores, o que dificulta ainda mais a continuidade do trabalho. Assim, algumas 

mães estão fazendo cursos de qualificação em Libras para poder auxiliar na educação 

escolar de seus filhos e de outras crianças surdas. 

Também falam da falta de profissionais qualificados em Libras, o que dificulta 

ainda mais a vida escolar de seu filho. “Ele é uma criança calma, porém demonstra 

nervosismo quando quer contar algo que vivenciou e não é entendido.” 

No decorrer dos encontros, as famílias estavam presentes nos horários 

combinados, demonstrando interesse na participação das crianças no projeto. Sempre 

que possível, tentando absorver algum aprendizado, um sinal, uma nova forma de 

compreender e interagir com os filhos. Dessa forma, apresentamos a Língua de Sinais 

como um incentivo à aprendizagem. Os pais puderam perceber a Língua de Sinais, 

não como uma forma só de comunicação do filho e sim, de um novo contexto familiar 

onde todos precisarão aprender. 

 

5.3 DO QUE GOSTO DE BRINCAR? ENCONTRO COM DAVI C., DAVI M., E VITOR 

Para Barbosa (2007), “[...] as crianças, em variados tempos e espaços, viveram 
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a sua experiência de infância de modos muito diferenciados, portanto a infância é uma 

experiência heterogênea”. Com essa frase, começo a descrever os encontros com as 

crianças surdas e as possibilidades de aprendizagem que cada um desenvolveu. No 

intuito de conhecer as suas individualidades e aperfeiçoar as experiências delas e da 

pesquisadora sobre a Língua de Sinais e a possibilidade de conhecer o Português na 

modalidade escrita. 

Possibilitar a criança surda o acesso à língua de sinais é dar a ela o direito de 

ter as mesmas oportunidades linguísticas das crianças ouvintes. 

Inicialmente a criança estabelece uma relação direta com os objetos e para 
favorecer seu processo de desenvolvimento é desejável que esta relação se 
torne mediada. Isso significa que, primeiramente, nos apropriamos dos 
referenciais sociais, por meio de ações concretas, da imitação, da repetição, 
das brincadeiras, e reproduzimos o que observamos do mundo (MOURA, 
2015. p. 35). 

Com essa observação, o projeto se desenvolveu nas atividades lúdicas, pois 

acreditamos que, quando aprendemos, fazendo o que nos dá prazer a aprendizagem 

solidifica-se e é capaz de criar, por si só, novos caminhos para ampliar os 

conhecimentos. 

A pesquisa buscou estabelecer um ponto de equilíbrio entre a teoria e a prática, 

entre o que é brincar e como este elemento, tão fundamental à criança, possa ser 

incorporada na sua aprendizagem, sem perder a essência da brincadeira. 

Possibilitando releituras da cultura da infância e de um mundo desconhecido da 

Língua de Sinais para as crianças surdas. 

A pesquisa também procurou, de forma relevante, apresentar aos educadores 

algumas reflexões sobre a importância do brincar e do desenvolvimento infantil. Para 

Almeida (2009), os trabalhos pedagógicos podem ser mais centrados na infância, 

podendo beneficiar as crianças e contribuir para o pleno desenvolvimento, onde cada 

sujeito seja respeitado individualmente no seu processo de aprendizagem. 

No entanto, a existência precede a linguagem, como dizia Sartre, tanto na 

modalidade oral-auditiva quanto na visual-espacial. Em ambos os casos, a linguagem 

está no mundo como uma alegoria das primeiras formas de expressão e registro da 

humanidade. Almeida (2009), a priori, o sujeito Surdo é esteticamente livre para criar 

a partir da sua autonomia sensorial e, assim, obter informações e interpretá-las. 

Na realização deste projeto, tivemos a oportunidade de compreender o mundo 

da criança surda, seus desafios e as estratégias criadas por ela para comunicar-se, 
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fazer-se entender. 

No primeiro encontro, tivemos três momentos distintos: 

I) Apresentações; 

II) Brinquedos e brincadeiras, na sala e no pátio da Instituição; 

III) E por fim, a pesquisadora proporcionou vários materiais como: papel, lápis 

de cor, giz de cera, massinha, tinta e pincéis, para que as crianças pudes-

sem descrever quais brincadeiras mais gostassem; 

Como pesquisadora, observei que as crianças não conheciam o sinal de 

“Brincar”, que apenas reproduziam as minhas instruções em seus desenhos. Então, 

mudei a estratégia e proporcionei vários momentos de brincar com bolas, bonecas, 

carrinhos, cordas, latas, papéis e, por fim, um passeio pela escola para realizarem 

brincadeiras ao ar livre. 

Após essa amostra das brincadeiras, percebi que ocorreu a compreensão do 

sinal de brincar e seu significado. Nas imagens abaixo, podemos observar os registros 

dos desenhos referentes às brincadeiras escolhidas pelas crianças. 

Figura 3 - Apresentação das brincadeiras 

                 

Fonte: O autor (2019). 

Entre as brincadeiras e os brinquedos que foram selecionadas pelas crianças 

destacaram-se: bola, peteca, amarelinha, circuito com bola, boliche, casinha, balão, 

lego, corda e o carrinho. Todos foram registrados nos desenhos das crianças. 

O brincar torna a aprendizagem mais leve e a interação com os colegas surdos, 

mais significativa. Segundo Lodi (2013. p.168), “[...] a presença do outro, daquele que 

possui domínio da linguagem para, dialogicamente, constituir-se como sujeito na e 

pela linguagem”. É no momento da interação com o outro que a pesquisadora poderá 
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proporcionar uma aprendizagem significativa, que leve a criança a perceber a 

existência de uma Língua visual-espacial. 

Considerando o contexto escolar, em face dessa política, as atividades 

escolares estão mais dirigidas à escolarização precoce, trazendo danos ao processo 

de formação da criança. Almeida (2009), descreve o brincar, atividade principal do 

período da infância, está perdendo o seu espaço para "atividades" dirigidas ao 

processo de alfabetização, sendo este, hoje, o objetivo mais relevante das escolas. 
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6 DIAS DE BRINCAR E APRENDER: APRESENTANDO O RESULTADO DOS 

ENCONTROS COM AS CRIANÇAS SURDAS 

Nesta parte da pesquisa apresento as brincadeiras realizadas pelas crianças 

no decorrer do projeto e optei em não descrever os encontros linearmente. Algumas 

brincadeiras e atividades serão analisadas através da participação com seus pares, 

outras, na perspectiva de uma das três crianças. Desta maneira, pretendemos 

colaborar na aquisição da Língua de Sinais, pois segundo Fernandes e Correia (2015), 

o processo de aquisição da linguagem pelos seres humanos, como uma adaptação, 

pode ser observado na reorganização do pensamento, podendo mudar a forma de 

perceber o mundo. 

Frizanco e Honora (2016), descrevem o jogo e a brincadeira como atividades 

lúdicas, ricas em afetividades que visam, acima de tudo, desenvolver o lado social das 

crianças. O brincar, além de divertir e ser parte da cultura infantil, possibilita ao 

educador promover momentos de aprendizagens significativas às crianças. 

Na sequência da pesquisa, apresentamos as brincadeiras realizadas pelas 

crianças durante os encontros. 

6.1 AMARELINHA 

Os encontros seguintes foram repletos de aprendizagem e muita diversão. A 

brincadeira da Amarelinha foi registrada por Vitor em vários momentos como podemos 

observar. 

Figura 4 - Brincar de Amarelinha 

   

Fonte: O autor (2019). 
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Ao brincar de amarelinha, vários materiais e espaços foram disponibilizados às 

crianças. Vamos descrever a brincadeira da Amarelinha pela visão do Vitor. No 

primeiro encontro, ele desenhou a Amarelinha completa com os números, ordem de 

chegada e saída. Então, convidei-o a ir até a quadra de areia para poder usar a 

criatividade e desenhar à vontade.  A cada momento registrado, percebeu-se a alegria 

de poder, ele mesmo, realizar todos os processos do brincar. 

O objetivo da brincadeira da amarelinha, segundo Frizanco e Honora (2016), é 

desenvolver o equilíbrio e estimular noções de sequência numérica dos alunos, sendo 

necessário pouco ou nenhum material específico para desenvolver. Existem inúmeras 

variações para brincar, sendo a mais popular o desenho da amarelinha no chão, com 

os números de 1 a 10 na sequência. Durante a brincadeira, os alunos vão precisar 

estabelecer algumas regras e ordens como: quem vai pular primeiro, quantas chances 

cada um tem e as variações. 

Nas observações da brincadeira, surge a curiosidade em aprender os números 

em Libras, as quantidades e os números por extenso. A todo momento, ele estava 

desenhando os números e questionando se a sequência estava correta. Muitos sinais 

foram acrescentados ao repertório do Vitor, sem a pressão da sala de aula, como: 

sinal de número, certo, errado, pular, jogar e os numerais. 

Figura 5 - Sinal de Amarelinha 

      

Fonte: O autor (2019). 

Ao sinalizar e aprender o que cada ação representa, percebe que cada objeto 

tem um sinal e, consequentemente, um nome que pode ser registrado. Pois, para 

Fernandes (2015), privar uma criança surda de aprender a Língua de Sinais é privá-
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la de percorrer os caminhos naturais a que estão previamente desenvolvidas. 

Na volta para a sala de aula foram disponibilizados vários materiais para que 

Vitor pudesse continuar sua experiência. A primeira escolha foi a massinha, com a 

qual criou os números e preencheu a Amarelinha previamente desenhada no chão. 

Na sequência, Vitor apropriou-se do lego e, com o uso dele, representou as 

quantidades. E para encerrar, usou o alfabeto móvel e escreveu alguns dos números 

por extenso. Como podemos observar nas fotos abaixo. 

Figura 6 - Apresentação dos Números em Libras 

   

Fonte: O autor (2019). 

6.2 BRINCAR DE BOLA 

Esse brinquedo apareceu em todos os desenhos ou representações das 

crianças, mas foi o Davi C. quem demonstrou maior interesse em aprender. No dia da 

“bola”, ele estava empolgado e logo perguntou o nome do brinquedo. Pois, apesar de 

estar no terceiro ano, encontra dificuldades para relacionar significado e significante. 

Apresentei-lhe o nome do brinquedo e ele solicitou que tirasse fotos e enviasse 

à sua mãe. Davi C. está na fase da curiosidade da escrita e quer demonstrar para os 

colegas que já a domina. 

Desse modo, a partir da escolha da criança pela sinalização do alfabeto, temos 

a presença do português na modalidade escrita, ou seja, primeiro a criança brincou, 

sinalizou e depois escreveu na língua de seu país. 

Nas fotos temos a sequência da datilologia da palavra “BOLA” por Davi. C 
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Figura 7 - Datilologia da palavra “Bola” 

    

Fonte: O autor (2019). 

Neste encontro, observamos a criatividade das crianças, Davi M. quis brincar 

de rolar a bola e pular sobre ela. E como não podia faltar o futebol, foi o momento de 

interação com os pares. Sobrando pouco tempo para registrar no papel o dia da “Bola”. 

Fotos dos momentos de brincar e do registro realizado pelas crianças. 

Figura 8 - Registro da brincadeira bola 

    

Fonte: O autor (2019). 

Ainda utilizando o brinquedo bola, no retorno à sala, Vitor propôs uma nova 

brincadeira com o uso de uma bola menor e alguns papelões. A brincadeira era 

construir um labirinto, onde, com a ajuda de uma raquete, a bola deveria ser jogada 

sem bater nos papelões e no final derrubar o maior número de pinos de boliche. 
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Figura 9 - Boliche adaptado 

 

Fonte: O autor (2019). 

Com o desenvolvimento dessa brincadeira, os sinais em Libras foram 

estimulados à medida em que as crianças precisaram usar para a comunicação com 

seus pares. Frizanco e Honora (2017), apresentam, como objetivo das brincadeiras 

com bola, a ampliação da coordenação motora ampla e principalmente o estímulo à 

comunicação em Libras. Durante a brincadeira com outras crianças, começa a 

imersão na cultura surda, no momento em que os sinais “caseiros” precisam ser 

explicados e compreendidos pelos colegas. 

Quadros (2015), discute o uso da Língua de Sinais no contexto escolar 

mencionando a necessidade de uma imersão cultural na comunidade surda, 

mostrando que o bilinguismo vai além das questões linguísticas. Não basta ser 

bilíngue, é preciso ser bicultural. Portanto, é na brincadeira que a criança começa a 

criar seu mundo na imitação dos adultos e de seus pares definindo sua própria 

identidade. 

6.3 PETECA 

Durante os encontros, percebemos a interação das crianças que 

compreenderam o momento do brincar como uma possibilidade de aprender e 

interagir com seus pares. O brincar de Peteca foi uma experiência gratificante 

enquanto pesquisadora. Um brinquedo simples, porém, que possibilitou às crianças 

momentos linguisticamente ricos de aprendizagem em Libras. 

Para Gomes e Bonetti (2018, s.p): 
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Não é segredo para ninguém que brincar é uma atividade muito prazerosa 
para quem brinca, promove descobertas e estimula a imaginação, além disso, 
ela ajuda a enriquecer as relações interpessoais, ampliando a sociabilidade 
entre os envolvidos, ou seja, para a criança, brincar é uma coisa séria, vias 
de regra, a brincadeira, seja espontânea ou direcionada, representa um fator 
preponderante para o desenvolvimento físico, intelectual, bem como social. 

Enquanto brincavam com a peteca, novos sinais foram sendo acrescentados 

ao vocabulário das crianças. O momento de colocar no papel foi de muita criatividade, 

demonstrando o interesse das crianças. 

Figura 10 - Brincando de Peteca 

    

Fonte: O autor (2019). 

6.4 O CARRINHO E SUAS POSSIBILIDADES DE BRINCAR 

Neste dia, o programado era irmos  ao parque, mas a chuva não permitiu. Então 

optamos por permanecer com o brinquedo-carrinho, o que realmente mudou foi o local 

de brincar. No primeiro momento colamos papel pardo no chão e Davi C. encarregou-

se de desenhar as estradas e iniciar a brincadeira. 

Nesse encontro, as crianças puderam trazer alguns carrinhos de casa para que 

pudessem brincar. Através da brincadeira do carrinho foi possivel explorar novos 

vocábulos em Libras como: Sinal de estrada, carro, garagem, casa, árvore, rápido, 

devagar, assim como, aprender  as palavras na modalidade escrita do português. 
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Figura 11 - Brincando de Carrinho 

 

Fonte: O autor (2019). 

Davi C.  soletrou  a palavra carro utlizando-se do alfabeto manual, ele é um 

aluno oralizado que frequenta a fonoaudióloga desde pequeno, pois a família o 

incentiva a falar. Há  dois anos, fez o implante coclear, porém ainda não está 

totalmente adaptado a ele. Davi percebe que, além da sinalização, os objetos e as 

ações têm nomes que podem ser escritos. 

Figura 12 - Datilologia da palavra “CARRO” 

     

Fonte: O autor (2019). 

Além do vocábulo relacionado ao brinquedo-carrinho, as crianças sinalizaram 

em Libras os meios de transportes como: avião, caminhão, trem e ônibus. Ou seja, o 

brincar proporciona momentos de aprendizagens constantes. 

No final dos encontros, o registro das brincadeiras eram momentos de 

concentração e exposição da percepção de cada criança. 
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Figura 13 - Brincando de Carrinho 

     

Fonte: O autor (2019). 

6.5 O BRINCAR DE CASINHA 

Ainda que, no improviso, a brincadeira da casinha mostrou-se de várias 

maneiras e o convite para brincar com os colegas foi realizado em Libras. 

Figura 14 - Brincadeira da Amarelinha 

     

Fonte: O autor (2019). 

Este encontro foi marcado pela imaginação, pela criação e inovação da 

brincadeira. Frizanco e Honora (2015), enfatizam  a importância da brincadeira e do 

faz de conta como forma lúdicas de aprender. 

[...] importante é entender uma brincadeira como sendo uma atividade 
também infantil, mas com regras muito mais simples e na maioria das vezes 
flexíveis, ou seja, uma atividade mais livre do que o jogo. Um exemplo de 
brincadeira é o faz de conta, no qual existe uma incorporação de personagens 
conhecidos pelas crianças: é o que acontece, dentre outros casos, quando 
elas brincam de mamãe e filhinha, paciente e médico ou aluno e professora. 
Na brincadeira as crianças demonstram o que sentem, entram em contato 
com conflitos e trabalham a resolução de problemas de uma forma lúdica e 
divertida (FRIZANCO; HONORA, 2015. p.10). 

 As questões destacadas pelas autoras Frizanco  e Honora (2018), puderam ser 

observadas durante a brincadeira da casinha realizada pelas crianças. Sinalizar as 
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formas que utilizam para dormir, cozinhar, arrumar e assistir à televisão e fazer-se 

entender pelos colegas. Inventando um novo ambiente para brincar utilizando-se 

apenas de  objetos e desenhos da sala de aula. Durante a brincadeira pudemos 

observar representações do cotidiano familiar e de encontro com os amigos. 

6.6 BRINCAR COM BALÃO 

A delicia de encher o balão, e nele representar em forma de desenhos  

personagens e caricaturas. Aprender a encher, amarrar e a sinalizar as cores. Durante 

a realização das brincadeiras percebeu-se que as crianças sentiam necessidade de 

uma comunicação mais ampla, que pudesse ser entendida pelos colegas. 

Moura (2015), apresenta a Língua de Sinais para as crianças surdas da mesma 

maneira que a Língua Oral para as crianças ouvintes, preevendo as funções 

comunicativas e de socialização. Portanto, o aprendizado da leitura e da escrita é um 

momento de construção de significado para a criança, sendo que o bilinguismo é de 

fundamental importância nesse processo. 

Figura 15 - Brincadeira do Balão 

     

Fonte: O autor (2019). 

Marques, Fernandes e Silva, apresentam a brincadeira como um importante 

momento de trocas das experiência pelas crianças, onde as relações pessoais e  

culturais podem ser estreitadas. A alegria de brincar, de estar em contato com quem 

se comunica com as mãos e entende com o coração. 

Neste capítulo apresentamos como ocorreu os encontros com as crianças 

surdas e com seus familiares.  Apresentando o bilinguismo como um processo capaz 

de interferir diretamente na vida das crianças surdas. Fernandes (2015), traz a 

seguinte frase “Não temos dúvida de que os espaços linguísticos determinados pelo 
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bilinguismo inferem, no meio psicossocial do surdo, o respeito a sua integridade como 

indivíduo, ou seja, uma das melhores formas de inseri-lo no meio social e mais 

especificamente, no universo escolar”. 

Segundo Fernandes (2015), a criança aplicará os conhecimentos adquiridos 

em Língua de Sinais em espaços escolares, tornando a aprendizagem da Língua 

Portuguesa, na modalidade escrita, mais significativa, pois poderá aplicar os conceitos 

adquiridos na língua de instrução. Podendo a leitura e a escrita serem colocadas em 

outro aspecto social pela criança surda, agora com significados. 
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7 PRODUTO DA PESQUISA 

Segundo Sarmento (s.a;s.p), “Quer a cultura escolar, quer os produtos do 

mercado para as crianças, só se conseguem transmitir e difundir de modo bem 

sucedido quando se compatibilizam com as condições específicas de recepção pelas 

crianças”. Seguindo o pensamento desse pesquisador, criamos um material 

pedagógico elaborado com a participação das crianças surdas, utilizando os 

momentos das brincadeiras registradas em fotos. Com as fotos selecionadas pelas 

crianças, foi possível desenvolver o Caderno de Experiência e subdividi-lo em sete 

categorias. 

Na primeira parte do Caderno de Experiência, desenvolvemos as atividades de 

modo a apresentar as crianças participantes da pesquisa, como nome e idade. 

No segundo momento, foi possível explorar os números em Libras nos registros 

fotográficos durante as brincadeiras com os quais desenvolvemos atividades que 

envolvem desde recorte, colagem, quebra-cabeças, representações de números em 

Libras, assim como suas respectivas quantidades e datilologias. 

Na terceira etapa do Caderno de Experiência, as atividades foram 

desenvolvidas abordando o alfabeto Manual e suas possibilidades. As atividades são 

variadas e vão desde o momento de conhecer as letras até à formação de palavras. 

Como não podíamos deixar de explorar no quarto passo do desenvolvimento 

do Caderno, realizamos algumas atividades denominadas “brinquedos e brincadeiras” 

para que as crianças desenvolvessem seus desenhos e aprimorassem a sinalização 

em Libras. 

Após representar os números, o alfabeto manual, os brinquedos e as 

brincadeiras, na quinta parte do caderno, visamos desenvolver atividades 

apresentando as cores em Libras.  As atividades versam em sinalizar as cores e a 

datilologia delas, assim como  o português na modalidade escrita. Dessa forma, as 

crianças surdas terão a possibilidade de relacionar a sua Língua materna com a língua 

de seu país. 

‘Aprender Fazendo’ foi a denominação para o sexto segmento do caderno. 

Nele, apresentamos algumas atividades direcionadas a mostrar o que as crianças 

desenvolveram durante os encontros, com ênfase nos sinais dos verbos. Já na sétima 

categoria, as atividades visaram apresentar os sinais de orientação e de expressões 

faciais. 
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Assim, as atividades priorizaram apresentar momentos dos encontros e a partir 

deles, desenvolver um caderno de experiência que pode ser utilizado para trabalhar  

com crianças surdas e ouvintes nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Na sequência, apresento o produto final dessa pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao iniciar esta pesquisa, buscava ampliar meus estudos em relação à Língua 

de Sinais e descobrir como vem ocorrendo o processo de inclusão das crianças 

surdas, nos anos iniciais, do Ensino Fundamental. 

Como professora e intérprete de Libras durante quinze anos, muitas vezes, 

deparei-me com a escassez de materiais didáticos-pedagógicos que pudessem servir 

de apoio no processo de alfabetização bilíngue com as crianças surdas. Nessa 

perspectiva, procurei desenvolver a pesquisa indo a campo para compreender a 

utilização e o manuseio dos materiais pedagógicos adaptados no Município de 

Videira/SC, no olhar dos profissionais diretamente ligados a esse processo. 

Na elaboração do projeto, direcionei parte da minha pesquisa em compreender 

a trajetória histórica das pessoas surdas no contexto educacional. Nessa etapa, 

percebi o quanto a comunidade surda foi inferiorizada em relação aos ouvintes. Na 

área da medicina os cientistas procuravam meios para reestabelecer a audição dos 

surdos. Enquanto os profissionais da educação buscavam alternativas para 

desenvolver a oralização e a leitura labial, sem levar em consideração suas 

individualidades biológicas. 

No âmbito da Educação, três metodologias destacaram-se: o Oralismo, a 

Comunicação Total e o Bilinguismo. Começo por descrever o método do Oralismo que 

tinha como objetivo ensinar as crianças surdas a realizarem a leitura labial e a 

oralização, não levando em consideração a cultura e a identidade da comunidade 

surda. Neste período da história da educação, poucos surdos destacaram-se no 

espaço escolar. 

Durante as entrevistas, percebi evidências do oralismo como método de 

trabalho utilizado por alguns docentes. Isso vinha acontecendo por indicação de 

alguns pais que apostavam na metodologia oralista para tornar seus filhos 

compatíveis com as crianças ouvintes. 

Em meados de 1970, surge a filosofia da Comunicação Total que utilizava, 

simultaneamente, a Língua Portuguesa e a Libras sem preocupação com a gramática 

de ambas. Sendo assim, a Comunicação Total também não teve sucesso na educação 

dos surdos. 

Atualmente, a metodologia do Bilinguismo é a mais aceita pela comunidade 

surda, pois prima pela aprendizagem da Língua de Sinais como L1 para os alunos 



93 

surdos e o Português na modalidade escrita como L2. Na metodologia Bilíngue há o 

respeito pela cultura e a identidade de cada pessoa surda. E, apesar dos direitos a 

uma educação bilíngue estar garantida pela Lei 10.426/2002 e regulamentada pelo 

Decreto 5.626/2005, as instituições de ensino encontram dificuldades em contratar 

profissionais qualificados em Libras para atuarem como professores bilíngues nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Em relação aos materiais pedagógicos adaptados em Libras, os quais 

questionei durante a entrevista, a profissional responsável pela compra e distribuição 

destes, nas Escolas Municipais de Videira/SC, constata-se a dificuldade em adquiri-

los nas licitações, que geralmente, respondem como “desertas” para a compra desses 

materiais. Enquanto as docentes relatam, também, que, além da falta de materiais 

adaptados, há inexistência de cursos de qualificação em língua de sinais. 

Após as entrevistas, comecei a elaborar o produto da dissertação. Porém, 

alguns conceitos ainda precisavam ser explorados para poder trabalhar com a 

participação das crianças surdas. Compreendendo, que no século passado, as 

crianças com deficiência eram exclusivamente analisadas pelo olhar do pesquisador, 

não sendo agentes possuidoras de direitos e possíveis transformadoras de suas 

realidades escolares, optei em desenvolver um material didático-pedagógico com a 

participação das crianças surdas, no momento do brincar. 

O estudo demonstrou o quanto é necessário a integração entre os pares, 

principalmente, no que se refere à aquisição da comunicação em Libras. Na pesquisa, 

proporcionei momentos de brincadeiras com as crianças surdas, onde pude observar 

a riqueza linguística na troca de experiências e nas negociações das regras, criando 

sentido na comunicação. Portanto, o papel do professor é ser o mediador da 

educação, proporcionando momentos diferentes de comunicação bilíngue onde a 

Libras tenha lugar de destaque. 

Nos encontros com as crianças percebi que a comunicação era limitada, pois 

os pais precisavam narrar as tentativas de conversação dos filhos com a 

pesquisadora, já que os sinais utilizados por eles eram informais. Outro ponto 

observado, referente à comunicação, foi no momento da representação das 

brincadeiras no papel, pois ao iniciar a pesquisa, as crianças não compreendiam o 

sinal de brincar. 

Este estudo foi apenas um início de conversa sobre as possibilidades de 

participação das crianças surdas em seus processos de aprendizagem e espera-se 
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que organização do ‘Caderno de Experiência Bilíngue em Libras’ possa inspirar outros 

materiais didáticos e outras experiências de protagonismo das crianças surdas nas 

escolas de Santa Catarina e do Brasil. 
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