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LIBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA PROPOSTA DE 
INCLUSÃO SOCIAL DA CRIANÇA SURDA 

Ana Lúcia de Sousai  

 

Eixo 11: Educação e Inclusão Social 

 

Resumo 

Este artigo é resultante da Proposta Interventiva “A Libras na Educação Infantil” cujo 
objetivo foi oferecer a crianças matriculadas em uma escola municipal de João Pessoa-PB, 
campo de Estágio do curso de Pedagogia da Universidade Federal da Paraíba, as noções 
básicas acerca da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), com o intuito de favorecer a inclusão 
da criança surda no âmbito escolar, utilizando-se a LIBRAS como um instrumento eficaz no 
processo de ensino e aprendizagem e, principalmente, na comunicação e interação entre 
surdos e ouvintes. Nessa proposta de intervenção a língua é considerada como elemento 
essencial que viabiliza o acesso do surdo aos bens socioculturais, garantindo a sua inclusão na 
sociedade. 

 Palavras – chave: Educação Infantil – LIBRAS – Inclusão social. 

 

 

Resumen 

Este artículo es resultado de la intervención propuesta "Libras en Jardín de Infantes", cuyo 
objetivo era ofrecer a los niños inscritos en un municipal escuela de João Pessoa-PB, etapa del 
curso de pedagogía da Universidade Federal da Paraíba, los conceptos básicos sobre lenguaje 
de señas brasileño (LIBRAS), con el fin de promover la inclusión del niño sordo en la 
escuela, utilizando libras como un instrumento eficaz en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y, principalmente, en la comunicación y la interacción entre sordos y oyentes. 
Nesta propuesta de intervención el idioma es considerado como un elemento esencial que 
permite sordo acceder a bienes culturales, asegurando su inclusión en la sociedad.  

Palabras – clave: Educación de la infancia – LIBRAS - Inclusión social. 
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Introdução 

O percurso histórico da educação no ocidente tem sido marcado por profundas 

desigualdades sociais revelando a complexidade que envolve as discussões e ações, 

largamente influenciadas por ideologias antagônicas instaladas nos diversos âmbitos sociais. 

Nesse contexto, a escola, embora se constitua enquanto um ambiente formador 

desempenha um papel marcante na reprodução de significados de grande relevância que 

contribuem para a transformação da sociedade tornando-a cada vez mais uniforme e 

homogeneizada (DORZIAT, 2011).     

O direito à educação ainda se constitui enquanto uma conquista marcada pela luta 

histórica na qual se acredita que a escolarização ainda é o melhor caminho para melhorias 

futuras nas condições de subsistência dos indivíduos, e se mantém a crença na instituição 

escolar, mesmo diante de seu visível fracasso, haja vista que esta não tem conseguido garantir 

para quem tem acesso ao ensino, a aquisição de habilidades e saberes essenciais que fundam a 

cidadania (CAMPBELL, 2009). 

No que refere ao processo educacional de crianças um dos desafios destacados vem 

sendo o enfrentamento dos efeitos das transformações advindas da globalização com reflexos 

em todas as instituições sociais (OLIVEIRA, 2011). No âmbito da globalização, a proposta da 

educação inclusiva elegeu a diversidade como um dos temas de grande relevância na 

contemporaneidade, onde o respeito e a valorização das diferenças estão entre os principais 

objetivos da educação na infância.   

Tendo como premissa investir para o desenvolvimento da criança desde os primeiros 

meses de vida até a idade para o ingresso na escolarização obrigatória, a Educação Infantil, 

como ressalta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu artigo 29, tem como 

escopo “(...) o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” 

(apud OLIVEIRA, 2011, p. 49). 

No que diz respeito à surdez, a inclusão de surdos no âmbito da educação nos dias 

atuais traduz o distanciamento gradativo da visão medicalizada da surdez e o reconhecimento 
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político dessa população revelando novos horizontes que traduzem a viabilidade na 

construção de projetos políticos-pedagógicos que focalizem o conhecimento determinado pela 

diversidade cultural que constitui a sociedade em toda a sua magnitude, e a cultura surda faz 

parte dessa conjuntura (QUADROS, 2006).  

Com o intuito de favorecer um ambiente adequado para a promoção da inclusão da 

criança surda e para o processo de formação para a cidadania no âmbito educacional, e 

atendendo às exigências do Componente Curricular Estágio Supervisionado V no período 

letivo de 2012.1 do curso de Pedagogia na modalidade à distância da Universidade Federal da 

Paraíba, foi elaborada uma proposta interventiva sugerindo a introdução da Língua Brasileira 

de Sinais - LIBRAS1 como recurso relevante para a implementação de ações educativas que 

promovam o desenvolvimento infantil, transformando o ambiente escolar num espaço 

interativo, de aprendizagens significativas onde o potencial criativo de cada criança seja 

estimulado, respeitando-se suas singularidades e valorizando as suas potencialidades. 

Nessa perspectiva, o cenário da educação infantil constitui um ambiente ideal para a 

utilização da Língua de Sinais através do desenvolvimento de atividades lúdicas e 

diversificadas que podem contribuir para o aprendizado de conteúdos pertinentes ao nível de 

ensino e de valores como o respeito e a solidariedade, favorecendo a interação, as relações de 

sociabilidade e o estreitamento dos vínculos afetivos entre as crianças de um modo geral e 

entre surdos e ouvintes, oferecendo aos pequenos, não só os conhecimentos necessários para o 

seu desenvolvimento intelectual, mas, sobretudo as noções essenciais para a vida em 

sociedade, o que favorece a diminuição das desigualdades sociais e culturais dentro e fora do 

contexto escolar. 

            Nesse processo inclusivo, o professor se torna peça essencial, promovendo espaços 

educativos marcados pelo respeito às particularidades infantis, compreendendo o universo da 

criança de modo a perceber necessidades e potencialidades, contribuindo, dessa forma, para o 

crescimento global infantil. 

  

A Proposta Interventiva “LIBRAS na Educação Infantil” 
                                                           
1
 Difundida desde 1857 no Brasil pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro, a Língua 

Brasileiras de Sinais (LIBRAS) é originada na Língua de Sinais francesa. No entanto, de seu surgimento até a 
implantação, deu-se um longo intervalo marcado pelos impasses que caracterizaram as ações governamentais 
da época, o que quase ocasionou a sua abolição. Só em agosto de 2001 a sua oficialização em Lei de Libras 
só ocorreu em 2002, cem anos depois de seu surgimento (SANTIAGO, 2009). 
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Nos dias atuais todo o processo educacional na infância tem como principal foco a 

formação para a cidadania, o que implica na necessidade do desenvolvimento de atitudes de 

respeito, de preservação da coletividade, da assunção da responsabilidade pelas próprias ações 

(OLIVEIRA, 2011). Nessa perspectiva o espaço escolar, através da situação educativa torna-

se um ambiente ideal para dirimir qualquer forma de preconceito, priorizando a aprendizagem 

instituída nas diferenças.  

Para Costa (2009) a compreensão das diferenças deve ser para o professor, uma 

questão de suma importância, condição imprescindível para a fundamentação de sua práxis, 

objetivando estimular na criança o prazer de aprender, possibilitando todas as probabilidades 

e experimentação das capacidades de entendimento e criação infantil.  

De acordo com Damázio (2007) o estudo da educação de pessoas surdas remete não só 

aos aspectos que caracterizam as suas limitações e potencialidades, mas também os 

preconceitos presentes nos diversos contextos sociais. Nesse sentido, os desafios e 

impedimentos enfrentados pela pessoa surda, principalmente durante a infância conclamam a 

atenção dos profissionais da educação, com ênfase nos professores para que estes planejem 

estratégias pedagógicas que favoreçam também o desenvolvimento dessas crianças de forma 

plena.  

A língua de sinais por ser de caráter viso-espacial, a torna distinta dos demais modelos 

de comunicação. Seu valor para o surdo é reconhecidamente relevante haja vista que esta 

viabiliza as suas relações e interações com o próprio universo e com o mundo ouvinte, sendo, 

portanto o canal para a expressão de suas emoções da forma mais natural. Por ser dotada de 

normas particulares, no que se refere à gramática, a língua de sinais propicia o 

desenvolvimento da pessoa surda, facilitando a aquisição de saberes presentes na sociedade. É 

considerada como a língua da comunidade surda no Brasil e constitui um instrumento cuja 

aquisição é mais acessível ao surdo do que a língua oral, o que justifica a participação da 

LIBRAS na formação preliminar do sistema de conceitos e significados presentes durante a 

infância (GOLDFELD, 2002). 

A proposta educacional intitulada “A Libras na Educação Infantil” constitui uma ação 

de caráter interventivo cujo intento foi beneficiar o processo de ensino e aprendizagem na 

educação infantil, através da utilização da LIBRAS, como um importante recurso pedagógico, 

levando-se em conta a diversidade presente no cotidiano escolar, caracterizada pelas 

singularidades que caracterizam cada criança. Além disso, essa iniciativa possibilita a 
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articulação da formação universitária com a práxis docente, cuja finalidade está diretamente 

vinculada à produção de práticas conscientes e reflexivas (BORGES, 2009). 

A sugestão da utilização da Língua Brasileira de Sinais no contexto educacional 

infantil tem como intuito apresentar, a princípio, às crianças da Educação Infantil e ao corpo 

docente da escola municipal de ensino fundamental e campo de estágio, situada num bairro 

periférico da cidade de João Pessoa – PB, um recurso pedagógico que poderá beneficiar o 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos didáticos e, principalmente, de valores 

imprescindíveis à promoção da inclusão no espaço educativo no qual o respeito às diferenças 

seja priorizado em sua dimensão social, cultural e educativa. 

A proposta interventiva intencionou demonstrar às professoras da escola campo, como 

utilizar os conhecimentos básicos da LIBRAS para promover a aprendizagem de conteúdos 

bem como o desenvolvimento, nas crianças da educação infantil, a interação e a comunicação 

com o surdo, através do respeito e da valorização da diversidade, enfocando principalmente a 

deficiência dentro e fora do espaço escolar. 

           Além da abordagem principal, esta Proposta Interventiva teve como metas: 

- oferecer um espaço prazeroso de aprendizagem, de interação e diálogo entre professor e 

alunos, e entre crianças surdas e ouvintes; 

- favorecer o desenvolvimento infantil de forma plena, nos diversos aspectos (cognitivo, 

psicomotor, social, afetivo, etc.); 

- estimular a cooperação entre as crianças surdas e ouvintes; 

- contribuir para a aquisição de valores humanos nas crianças visando à transformação de 

comportamentos e atitudes fundadas na discriminação e no preconceito; 

- promover a construção do conhecimento e da cidadania, priorizando o respeito e a 

valorização do ser humano e de suas diferenças. 

  

Desenvolvimento das atividades 

As atividades foram realizadas utilizando-se noções básicas da Língua de Sinais nas 

quais esta pode atuar como principal recurso de comunicação e interação entre as crianças. 

Todas as atividades planejadas foram adequadas à faixa etária da turma e ao nível de ensino, 

respeitando o estágio de aprendizagem das crianças.  

Nesse processo, foram usados cartazes ilustrativos ampliados contendo o alfabeto 

manual, os numerais de 0 a 9 em libras (OLIVEIRA, 2012), e outros com sinais que 

expressam saudações, algumas ações e situações que compõem diálogos no espaço escolar, 
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como também alguns objetos que fazem parte da vida de alunos e alunas na escola. Os 

cartazes continham figuras ampliadas junto aos respectivos sinais em libras com o intuito de 

facilitar a visualização e o aprendizado da turma.  

As aulas foram desenvolvidas numa turma da Alfabetização, durante três dias/aulas no 

mês de Junho de 2012 e seguiram o seguinte roteiro: 

Primeiro Dia 

1.Roda de conversa 

 - Introdução do tema. 

2.Jogo da conversa silenciosa 

- Agrupadas em duplas, cada criança tenta contar para o (a) colega qual a sua brincadeira 

preferida, sem utilizar a fala ou a escrita, apenas usando gestos. 

 

3.Apresentação e treino de expressões faciais  

- Expressões faciais: alegria; tristeza; choro; raiva; vergonha; surpresa/medo. 

 

 

Figura 1: Expressões Faciais 

Fonte: ENSINAR A APRENDER 

  

4. Apresentação e treino do Alfabeto manual 

- Alfabeto com Animais. 

 
Figura 2: Alfabeto manual ilustrado - Animais 

Fonte: AMIGAS DA EDUCAÇÃO 
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- Distribuição de cópias do Alfabeto Manual em miniaturas coladas em cartolina e 

plastificadas; 

- Atividade de Recorte e colagem: Meu nome em Libras: com o auxilio da professora, auxiliar 

na construção do nome de cada criança a partir do recorte e colagem das letras e sinais do 

alfabeto manual.  

 

Segundo Dia 

1.Roda de Conversa 

- Impressões das crianças sobre a aula anterior; 

- Indagação sobre quais os sinais apresentados na aula anterior que aprenderam. 

2.Apresentação e treino dos Numerais em Libras  

  
                           Figura 3: Números 

Fonte: EDUCANDO COM ARTE 

 
 
- Distribuição de cópias dos Numerais em miniaturas colados em cartolina e plastificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Figura 4: Números em Libras 
                                                              Fonte: SABE TUDO 

 

3.Jogo do Dado de números em Libras 

 - Montagem do dado de números; 

- Jogo com o dado e treino dos sinais dos números. 
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Figura 5: Dado de Números para montar 
Fonte: EDUCANDO COM ARTE 

 

4.Apresentação e treino de sinais de Objetos e Diálogos do cotidiano escolar 

- Saudações: Oi; Bom dia; Boa tarde. 

-Expressões: Com licença; Por favor; Desculpa; Obrigado, Sim; Não; Pedido/oferecimento de 

ajuda.   

- Escola, sala de aula, banheiro, recreio, lanche, brinquedo, cadeira, birô, lousa, porta, janela, 

etc. 

- Objetos: Mochila, livro, caderno, lápis, borracha, régua, apontador, fardamento, tênis, 

óculos, etc. 

- Cores: branco, vermelho, azul, amarelo, verde, preto. 

- Ações: Estudar, brincar, correr, pular, escrever, ler, aprender, comer, beber, cantar; etc.  

 

5.Atividade: Dramatização (montagem de um diálogo curto entre duplas). 

 

Terceiro Dia 

1.Contação de História interpretada em LIBRAS: “A menina que não ouvia”
2
 

- Leitura da historinha em português pela professora titular e interpretação para as crianças em 

LIBRAS da história pela estagiária. 

2. Interpretação do Alfabeto  

- Música: Abecedário da Xuxa  

3..Roda de conversa - Encerramento 

- Impressões das crianças sobre as atividades desenvolvidas durante as aulas; 

                                                           
2 A historinha foi criada pela estagiária, autora do presente artigo. 
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- Distribuição de cartões ilustrados em formato de uma mão aberta, com a palavra LIBRAS 

escrita em português e em Língua de sinais e com um chocolate Bis colado no centro. 

 

As atividades sugeridas na Proposta Interventiva desenvolvidas na escola campo de 

estágio constituem apenas um fragmento de um universo de possibilidades na criação de 

estratégias pedagógicas que podem ser planejadas mantendo-se o intuito de promover espaços 

inclusivos. O professor poderá adequar essas atividades ao nível de ensino das crianças 

podendo trabalhar desde o ensino do alfabeto, dos numerais e das cores, avançando para o 

ensino de verbos, substantivos, advérbios, meses do ano, dias da semana, membros da família, 

meios de transportes, etc., utilizando a língua de sinais para todas as disciplinas e adequando 

conteúdos de modo a facilitar a compreensão da criança surda e contribuir para o seu 

aprendizado, garantindo o seu desenvolvimento global.  

Para isso torna-se imprescindível o trabalho com as equipes que compõem o quadro 

funcional da instituição garantindo à criança surda, o direito “(...) de gozar plenamente a 

infância e o de construir-se como cidadão devem ser somados ao direito das crianças com 

necessidades educativas especiais de serem incluídas no sistema de ensino (...)”. (OLIVEIRA, 

2011, p.53). A aquisição de novos conhecimentos acerca das deficiências e particularmente, 

sobre a surdez desenvolve no profissional da educação infantil o reconhecimento e a 

valorização da diversidade no ambiente escolar, inibindo preconceitos e inovando atitudes.  

   
 
 
Considerações reflexivas 
 

O debate que propusemos nos impulsiona ao entendimento de que para se estabelecer 

uma nova ordem de convivência na sociedade atual é necessário reavaliar velhos conceitos, 

retomar as trilhas que podem nos conduzir a uma compreensão acerca dos indivíduos 

considerando-os na sua integridade, respeitando suas limitações e valorizando suas 

potencialidades. O “educar” requer um despojamento de conceitos fundados em paradigmas 

preconceituosos e reguladores que impedem as pessoas de estabelecer diálogos, de serem 

percebidas em suas singularidades. 

No entanto, a escola que se apresenta nos últimos tempos não tem oportunizado o 

desenvolvimento e o fortalecimento das identidades individuais, priorizando as competências 
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voltadas às técnicas sugeridas pelo mercado contemporâneo e sua lógica alicerçada na 

competição e na homogeneidade (SKLIAR, 2009). 

Adentrar os muros da escola campo nos possibilitou uma maior proximidade dos 

desafios já enfrentados cotidianamente pelos profissionais que compõem a equipe 

institucional e dos impasses provocados pela dificuldade destes em lidar com novas demandas 

e velhos problemas que, a cada dia, exigem novas estratégias de enfrentamento. 

Corroboramos com a posição de Borges e Borba (2010) quando destaca o confronto 

com a realidade como um elemento presente na experiência proporcionada pelo estágio 

supervisionado. É inevitável não observarmos o quanto as escolas públicas brasileiras ainda 

necessitam de ações que sejam implementadas por políticas públicas. Entendemos que 

embora os resultados de alguns investimentos sejam visíveis, como a reestruturação física de 

prédios onde funcionam as escolas, e a aquisição de artefatos tecnológicos, a necessidade 

maior ainda reside nas condições que denunciam a precariedade no atendimento que é 

oferecido ao público alvo – crianças, jovens e adultos. 

É inegável que o atendimento educacional a crianças requer a tarefa urgente de se 

repensar à formação dos profissionais da educação infantil. Em se tratando da criança surda, o 

processo de ensino e aprendizagem conclama, a princípio, o reconhecimento político da 

surdez como diferença.  

E embora nos registros de matrícula da referida instituição conste o atendimento a 

apenas uma criança surda matriculada no 6.º ano, entendemos que esse fato não diminui a 

relevância nem extenua a necessidade de se promover, na escola, ambientes inclusivos que 

possam propiciar às crianças o conhecimento básico da língua de sinais, garantindo, desse 

modo, mesmo para uma demanda futura, a comunicação e a interação entre alunos (as) surdos 

(as) e ouvintes. Essa afirmativa é justificada considerando-se, por um lado, a participação 

assídua e interessada das crianças durante o desenvolvimento das atividades, cuja alegria e 

curiosidade aguçada pelo elemento surpresa presente em cada aula, traduziam a satisfação do 

aprendizado de algo novo, até então desconhecido, e por outro lado, a presença constante da 

professora na sala de aula, auxiliando, participando e buscando aprender junto às crianças.  

Por fim, a introdução da Língua de Sinais no contexto escolar pode significar para 

crianças ouvintes oportunidades ímpares de aquisição de novos saberes, de valores 

imprescindíveis para a formação da sua identidade enquanto cidadãos. E para ara as crianças 

surdas essas vivências podem representar a garantia de que o processo de ensino e 

aprendizagem transcorrerá de modo a lhes proporcionar aprendizagens significativas 
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resultantes de ricas experiências com participação individual ou coletiva, constituindo-se 

enquanto elementos essenciais para o seu desenvolvimento pleno e, consequentemente, para a 

sua inclusão nos diversos espaços sociais.  
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