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RESUMO 
 
Este artigo tem como tema “A Importância da Libras no Processo de Aprendizagem nas 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental” e o objetivo foi possibilitar uma reflexão sobre a 
importância da língua brasileira de sinais – LIBRAS – na vida estudantil de um aluno 
surdo inserido em sala de aula de uma escola regular. Como deve ser um desafio, uma 
entidade onde se coloca a inclusão como um ponto de partida para que tenhamos uma 
educação sem preconceitos e igualitária e atender as especificidades desse aluno que 
se faz necessário um trabalho não só com esse aluno, mas na maioria dos casos com 
sua família. Também nesse artigo teve a finalidade de discutir alguns pontos 
relacionados a vivência do intérprete e qual a sua importância dentro desse processo 
de aprendizagem na vida do aluno surdo. Partindo da pesquisa bibliográfica e de 
pesquisa de campo realizadas com professora e intérprete, buscou-se frisar seus 
papéis e como podem promover a acessibilidade do mesmo no ensino regular.  De 
acordo com os resultados obtidos, observou-se a Libras como uma real possibilidade 
que dá ao aluno surdo uma autonomia e criticidade ao ponto de exercer sua cidadania 
merecida. Concluiu-se este artigo com a certeza de que os profissionais 
comprometidos podem fazer a diferença e ajudar os surdos em geral desde os seus 
primeiros anos na escola superar as dificuldades dentro desse processo de 
aprendizagem que faz parte da nossa educação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Libras. Aluno surdo. Educação. 

ABSTRACT: This article aims to enable a reflection on the importance of Brazilian 

Sign Language – LIBRAS- on the life of a deaf student at a regular school. As a 
challenge, an entity which arises inclusion as a starting point for an equal education 
without prejudice, taking into account the specific needs of the student. It is important 
to work not only with this student, but in most cases, with the family as well. This 
article also aims to discuss about some points related to the interpreter, her/his 
importance in the deaf student’s learning process, promoting his accessibility at 
regular levels. Based on bibliographic research and on how the teacher can contribute 
to real inclusion. According to the results we can observe the sign language as a real 
possibility that gives the students autonomy and criticism to practice their citizenship, 
They were assisted by professionals who can help them overcome difficulties in their 
learning process since early school years.  

Keywords: Brazilian sign language. Deaf Student. Education.  
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INTRODUÇÃO                                                                                                                              
 

A Linguagem é um elemento que se faz necessário para se ter uma 

comunicação, assim para os ouvintes, os surdos também têm sua língua própria 

(LIBRAS-Língua Brasileira de Sinais). No contexto da comunicação dos surdos a LIBRAS 

se dá através das mãos e dos outros membros do corpo, obtendo pontos importantes 

no corpo, visual-gestual e espaço-visuais, isso para que se concretize a comunicação 

possuindo também níveis linguísticos e funções como na língua oral.  

 
A voz dos surdos são as mãos que pensam, sonham e expressam. A 
língua de sinais envolve movimentos que podem parecer sem sentido 
para muitos, mas que significam, a possibilidade de organizar as 
ideias, estruturar o pensamento e manifestar o significado da vida 
dos surdos. (QUADROS, 2008, p. 119) 

 

Para algumas reflexões serem abordadas, foram utilizadas como base teórica 

Ronice Quadros, Audrei Gesser, Carlos Skliar, Vygotsky. 

A Língua Brasileira de Sinais é a língua materna, ou seja, a primeira língua na 

comunicação dos surdos. Mesmo ela não sendo universal, cada país tem sua cultura, 

identidade própria, cada região têm suas características. Bem como qualquer outra 

língua, a LIBRAS têm dialetos que as tornam diferentes se fazendo necessário muitas 

vezes de um intérprete. Um ponto importante é que dentro desse contexto é essencial 

que a escola cumpra o papel de facilitador do aluno surdo aos conteúdos propostos e a 

uma vida escolar normal, ainda se tem visto a dificuldade de uma comunicação do 

surdo com o ouvinte de uma forma mais acentuada na escola.  

Uma alternativa que se tem hoje é a Educação Inclusiva que serve como uma 

ponte entre surdo x ouvinte, assim fazendo com que essa distância se estreite cada vez 

mais que as dificuldades existentes sejam superadas. E com isso a interação entre os 

dois mundos aconteça e fazer essa diferença na vida daqueles que por muito tempo se 

havia uma definição, que os surdos apresentavam problemas cognitivos por terem um 

déficit auditivo e assim eram afastados da sociedade. Como a escola assume esse 

papel de integrar o aluno surdo ao convívio escolar regular? 

Nas palavras de Vygotsky:  

A natureza do próprio desenvolvimento se transforma do biológico para o 
sócio-histórico. O pensamento verbal não é uma forma de comportamento 



natural e inato, mas é determinado por um processo histórico-cultural e tem 

propriedades e leis específicas. ( 1989, p. 44) 
 

 Sabemos que essa expressão do surdo na comunicação também tem a 

contribuição do meio que ele vive e que ele se insere como no mundo dos ouvintes, 

onde o surdo pode estar descobrindo novas palavras que surgem ao longo do tempo.  

Um surdo que não se apropria da Língua de Sinais (LIBRAS) com certeza este terá 

dificuldades para perceber as relações existentes ao seu redor. A escola terá 

estratégias para que os familiares desse aluno surdo também aprendam Libras? 

Nesse trabalho buscamos analisar as mudanças já ocorridas na inserção da 

Libras e como esta veio mudar a realidade da comunidade surda inserida no mundo 

dos ouvintes, no currículo escolar e como o meio se comporta na sala de aula regular. 

Foi aplicado uma entrevista com a professora das crianças ouvintes e com uma 

intérprete que faz o elo entre o surdo e os conteúdos apresentados dentro do 

currículo escolar. 

Diante da nossa realidade através deste trabalho mostramos um pouco como 

está a comunidade surda, ou seja, o aluno surdo dentro deste contexto aluno x escola 

x sociedade e como podemos ajudar criando novas possibilidades para que estes 

mostrem suas potencialidades podendo ingressar no mercado de trabalho, tendo os 

mesmos direitos que os ouvintes.  

 
  
1.EDUCAÇÃO E SURDEZ 

 
1.1 HISTÓRICO SOBRE A EDUCAÇÃO DOS SURDOS 
 

O tempo é importante quando se fala de história e não se pode falar da história 

da comunidade surda sem observar as mudanças significativas que aconteceram ao 

longo desse tempo.  

A história dos surdos teve seu início mundialmente na Espanha no ano de 1520 

a 1584 com Pedro Ponce de Leon sendo o primeiro a ingressar na educação dos surdos 

através do uso da Língua de Sinais e do alfabeto manual (método Ponce), este se 

baseava na aprendizagem da leitura e escrita e após alguns anos com Juan Pablo 



Bonet. Durante muitos anos outros países foram aderindo esse trabalho com os surdos 

como na Inglaterra, Portugal, Alemanha e França. 

No ano de 1880 houve um momento importante para a comunidade surda 

mundial em Milão na Itália o 1º Congresso Mundial dos Surdos considera que o uso da 

fala e dos gestos mímicos dificultam o desenvolvimento da leitura labial e da precisão 

das ideias. E deixa claro que o método utilizado (método Oral), deve ser preferido de 

uma forma definitiva e oficial.  

Logo após em meio de 1851 – 1990 Gallaudet University EUA: Gallaudet tem a 

história de luta. Força e poder em prol de defesa dos diretos dos surdos e da Língua de 

Sinais. Seu progresso e desenvolvimento resultam na Universidade com conhecimento 

mundial, um trabalho que começa com estimulação precoce, preconizando o direito à 

Língua de Sinais não necessitando a educação especial para os surdos. Juntamente 

com Laurenr Clerc e sob a influência de L´Epee, Gallaudet nunca aceitou a imposição 

do Congresso de Milão não concordando com a mudança para uma metodologia oral. 

(AZEVEDO, 2010) 

No Brasil deu-se início no ano de 1855 com o professor surdo Ernest Huet a 

convite de D. PedroII que veio ao Brasil. No ano de 1587 D. Pedro II  no mês de 

Setembro através da Lei 839 fundou o Instituto Nacional de Educação dos Surdos-

Mudos, atualmente sendo o Instituto de Educação dos Surdos(INES) no Rio de Janeiro, 

um lugar que é referencial na área da surdez. Durante muitos anos esse Instituto foi o 

único ponto de referência existente no Brasil. Devido  a medida do Congresso de Milão 

os surdos não poderiam utilizar a Língua de Sinais isso exigido pelo o Dr. Armando 

Paiva de Lacerda ex-diretor do INES por volta dos anos de 1930-1947. Mas mesmo com 

essa decisão os surdos utilizavam a Língua de Sinais escondidos sofrendo perseguições. 

(AZEVEDO, 2010) 

Na década de 1950 a Professora Alpia Couto inserida no Centro Nacional de 

Educação Especial, realiza projetos na área da Deficiência Auditiva. O 

desconhecimento e a falta de convivência com os surdos provocam prejuízos na 

cultura da comunidade surda. 

Em 1951 o Ministério de Educação (MEC) promoveu a instalação de cursos de 

formação de professores na área da surdez e a fundação do jardim de infância para 

crianças surdas no INES. Por ser a única instituição que assistia os surdos, o INES 



recebia aluno do Brasil e do exterior facilitando a socialização de ambos e a formação 

para a profissionalização. (AZEVEDO, 2010) 

Já em 1973, foi criado para coordenar em nível federal as iniciativas no campo 

da educação especial o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP). Um centro de 

ação que buscaria estratégias para diagnosticar, identificar os mais diferentes tipos de 

déficit que poderiam surgir, buscando ainda o aperfeiçoamento dos profissionais. 

No ano de 1980 chega o Bilinguismo no Brasil. E em 1982 com Lucinda Ferreira 

Brito inicia seus importantes estudos linguísticos sobre a Língua Brasileira de Sinais 

tendo início com os sinais dos índios da floresta amazônica brasileira.  Logo após 

alguns estudos Lucinda Brito constatou que a Língua de Sinais era algo criada por eles 

mesmos. No mesmo ano surgiu uma equipe que elaborou um projeto que se chamava 

“Levantamento linguístico da Língua de Sinais dos Centros Urbanos Brasileiros (LSCB) e 

sua aplicação na educação”. A partir dessa data começaram os estudos sobre a Libras. 

No dia 16 de maio de 1987 outro passo importante foi a criação da Federação 

Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS), essa federação luta pela a 

sociedade surda, cultura e defesa de seus direitos e está sempre buscando inserir os 

surdos no mercado de trabalho e a comunicação com o mundo dos ouvintes.  

Em 1991- a LIBRAS é reconhecida pelo o governo de Minas Gerais pela a lei (nº 

10.397 de 10/91).  

Com o passar dos anos em 2002 é promulgada a lei 10.436 em 24 de abril, o 

reconhecimento a Libras como língua oficial das comunidades surdas do Brasil. Em 

2005 o Decreto 5626 em 22 de dezembro veio regulamentar a lei 10.436. 

No ano 2006 o Exame de Certificação Tradutor Intérprete de Libras-Prolibras, 

instrutor de Libras e o Curso de Letras-Libras Bacharelado e Licenciatura EaD pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). (AZEVEDO, 2010) 

E por fim no ano de 2010 foi promulgada a lei 12.319, em 01 de Setembro, que 

regulamenta o exercício da profissão de Tradutor e Intérprete da Língua brasileira de 

Sinais - LIBRAS. 

Diante de todas à essas transformações desejamos que toda a comunidade 

surda seja respeitada e tenha o seu espaço garantido na sociedade atual embora se 

encontre ainda aquelas pessoas que não tem interesse em aprender a língua sinalizada 

por eles. 



 

 
1.2 A LIBRAS COMO UMA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DESDE AS SÉRIES INICIAIS 

 
A inclusão do aluno surdo na escola regular e ser a Libras como uma forma de 

ligação entre os mundos dos ouvintes x surdos é um tema bastante discutido 

atualmente e essa busca da interação de ambos.  Essa inclusão poderia acontecer de 

uma forma mais eficaz se as crianças desde cedo tivessem um contato com a Libras 

isso até mesmo antes de ir a escola.   

Goldfeld (1997, p.55) diz que “não é a surdez que interfere na aprendizagem, 

mas é a falta de acesso a língua de sinais desde cedo”. Conforme essa citação 

avaliamos que o aprendizado de um aluno surdo depende muito do seu conhecimento 

com a língua de sinais o quanto antes. 

Como já citado acima mesmo que isso não venha acontecer cabe sim a escola 

fazer com que isso se concretize. Tendo um olhar diferenciado ao construir ou 

reconstruir o Projeto Político Pedagógico-PPP Currículo Escolar documentos estes que 

norteiam as atividades escolares. Embora existam ainda alguns profissionais da área da 

educação que pensem que a surdez venha ser uma dificuldade na aprendizagem do 

aluno surdo, o intérprete nesse caso vem cumprir um papal importantíssimo para que 

haja um entendimento entre o mundo desse aluno surdo e o mundo dos ouvintes.  

O artigo 19, da Declaração de Salamanca (1994), cita:  

 
Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as diferenças e 
situações individuais. A importância da linguagem de signos como meio de 
comunicação entre os surdos, por exemplo, deveria ser reconhecida e 
provisão deveria ser feita no sentido de garantir que todas as pessoas surdas 
tenham acesso a educação em sua língua nacional de signos. Devido às 
necessidades particulares de comunicação dos surdos e das pessoas 
surdas/cegas, a educação deles pode ser mais adequadamente provida em 
escolas especiais ou classes especiais e unidades em escolas regulares. 

 
Um dos motivos que essa inclusão venha a falhar pode ser também a falta de 

formação dos próprios professores. Por isso os mesmo devem buscar por si ou as 

entidades governamentais devem propor a esses profissionais cursos de qualificação, 

tanto para o professor quanto para o intérprete, esse que tem o papel de fazer a 

ligação entre aluno surdo ao mundo que o cerca. O intérprete deve ser aquela pessoa 

apta a interpretar de acordo com a mensagem transmitida pelo o professor.  



Além de tudo, a inclusão dessa criança surda nas séries iniciais faz com que ela 

se sinta inclusa de forma igualitária, olhe para si mesma, se encontre em um ambiente 

que favoreça a sua autoestima. A Libras lhe dá essa condição como afirma SKliar (2001) 

houve significativas mudanças na educação de surdos tanto nas concepções 

ideológicas quanto na organização educacional.  

Para se ter essa inclusão e a Libras como a possibilidade é necessário que todos 

da escola possam ter um só olhar, um só caminhar enfrentando as dificuldades que 

sabemos não são poucas, promovendo a inclusão dentro e fora da escola, permitindo a 

essa criança desde seus primeiros anos na escola tenha um contato com outras 

pessoas como os adultos surdos e veja neles que uma pessoa normal que segue sua 

vida sendo capaz de conseguir o que almeja vencendo os obstáculos que poderão 

surgir. Mas sabemos que para isso acontecer a sociedade tem que mostrar 

oportunidades a esses surdos, crendo que eles possam responder satisfatoriamente ao 

trabalho.  

Colocá-los como protagonistas de sua história faz parte de seu crescimento 

pessoal e que isso pode refletir na sua vida futura, ou seja, na construção de uma nova 

sociedade. E tudo isso pode começar a ser real dentro de suas famílias e dentro de 

uma entidade escolar. 

 
2.O OLHAR DIFERENCIADO ÀS METODOLOGIAS DO PROFESSOR NO ENSINO DA 

LIBRAS. 
 

Todo indivíduo tem direito à educação sendo este com necessidades especiais 

ou não e conhecer a realidade deste aluno, como os instrumentos metodológicos 

estão sendo utilizados em sala de aula é importante para o andamento da sua vida 

escolar.  Fazer com que o aluno surdo se encontre no meio estudantil é parar e 

analisar como as práticas estão sendo desenvolvidas dentro do espaço em sala de aula.  

Promover uma metodologia adequada é função do professor que precisa ter 

essa mediação entre o mundo dos surdos e o mundo dos ouvintes, observando a 

resposta dos alunos mediante as práticas realizadas. 

Sabemos que a Língua Portuguesa é “uma unidade que se constitui de muitas 

variedades” De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, apud Bagno (1999, 



p.19). Com isso, podemos afirmar que como o português não é uniforme, assim 

também a Língua de Sinais tem sim suas variações. 

No caso dos surdos bem sabemos que a Língua de Sinais (LIBRAS) é a L1 e a 

Língua oficial do País é a L2, onde a partir desse ponto temos o Bilinguismo que 

aparece como uma proposta de ensino dando a possibilidade de a criança ter o 

contato inicial com a libras (Língua de Sinais) e logo após com a Língua Portuguesa 

ajudando a um amplo vocabulário.  

O Bilinguismo começou no Brasil a partir dos anos 80 e até os dias atuais 

constatamos a sua importância na vida de cada pessoa surda. Conforme diz Quadros 

“Quando me refiro ao Bilinguismo, não estou estabelecendo uma dicotomia, mas sim 

reconhecendo as línguas envolvidas no cotidiano dos surdos, ou seja, a Língua 

Brasileira de Sinais e o Português no contexto mais comum do Brasil”. (2000,p.54) 

Diante dessa realidade o olhar diferenciado do corpo docente tem um papel 

fundamental para que o indivíduo surdo tenha um desenvolvimento integral e possa 

quebrar os paradigmas que ainda alguns possam colocar.  

A escola deve ter em seu currículo organiza e também em seus planejamentos 

reflexões e atividades que possam enfatizar o respeito as diferenças existentes e o 

acesso do aluno surdo aos conteúdos propostos assim como os alunos ouvintes.  

 
 3. METODOLOGIA 

 
O presente trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica e de campo, 

de livros e pesquisa online onde me ajudaram a conhecer um pouco mais do que 

acontece com aquele aluno surdo que vai até a escola regular e que na verdade não 

faz parte dela, ou seja, deixar esse aluno surdo inserido em tudo que acontece no 

âmbito escolar.  

Como cita Timbó (2015, p.306) “A pesquisa contribui muito na formação do 

professor que irá trabalhar no espaço da diversidade, por que oportuniza a reflexão, 

para melhor compreender o que está sendo vivenciado”.                                    

 De acordo com a realidade que enfrentamos apresento um questionário 

realizado com uma professora e uma intérprete ambas trabalham na mesma sala de 

uma escola localizada no município de Maracanaú. 



3.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

O objetivo da pesquisa foi apresentar o que acontece dentro do processo de 

ensino e aprendizagem em uma sala regular que nela está inserido um aluno surdo. A 

análise dos resultados se deu através de um questionário realizado com professora e 

intérprete onde ambas no mesmo espaço realizam um trabalho desenvolvendo suas 

estratégias de inclusão mesmo com as realidades mais diversas.  

Como se observa no questionário as mesmas perguntas feitas as duas 

profissionais se contradizem em alguns pontos. Pude observar que uma das 

profissionais tem um olhar além de toda a dificuldade, embora a realidade a impede 

de realizar um trabalho mais completo como a mesma anseia e assim concretizando 

assim uma inclusão. 

3.2 DISCUSSÃO DOS DADOS 

O Questionário realizado com a professora e a intérprete foi uma coleta de 

informações que se deu como ponto de partida a uma reflexão que permeia o mundo 

da surdez junto aos desafios propostos pelo sistema de ensino e as estratégias 

realizadas por cada profissional dentro de um mesmo espaço escolar. 

Para GIL (2011, p.121), “questionário é a técnica de investigação composta por 

um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos”. 

Segue abaixo perguntas e respostas. 

 

 Qual a importância de um intérprete na vida escolar de um surdo? 
 

 Para facilitar a comunicação entre professor x aluno, no 
processo de ensino-aprendizagem. (PROFESSORA) 

 
Na atual conjuntura e ainda por muito tempo, toda 

importância do mundo, inicialmente por garantir o direito da 
comunicação no processo de aprendizado. (INTÉRPRETE) 

 

Os profissionais reconhecem a importância do intérprete em sala de aula. A 

diferença que o mesmo faz no cotidiano do aluno surdo no processo de aprendizagem, 

na sua comunicação, no desenvolvimento de suas potencialidades e na socialização 

com o mundo que o cerca. Sabe-se que um intérprete deve está apto a desempenhar 



suas funções, assim não prejudicando o aluno surdo na assimilação dos conteúdos 

propostos. 

       O intérprete é um agente envolvido no processo de comunicação, com o 

poder de influenciar o objeto e o resultado da tradução. Assim esse profissional 

necessita dominar a língua de sinais e língua portuguesa. (SILVA, 2012)  

 

 O que fazer quando um aluno surdo que não sabe Libras (LBS) seja incluso na 
escola regular? 

 
Utilizar uma didática diferenciada para despertar o interesse 

do aluno a participar ativamente nas tarefas feitas em sala. 
(PROFESSORA) 

  
A realidade está bem distante da teoria, primeiro por que a 

maioria dos alunos surdos não sabem Libras e entram em cena um 
profissional para além de uma formação, um ser humano 
sensibilizado que troca suas atribuições privativas por outras 
competências para garantir a liberdade de expressão daquele aluno 
surdo. (INTÉRPRETE) 

 

Como foi citado acima observamos que a metodologia faz a diferença embora a 

realidade muitas vezes não proporciona essa prática elaborada. A falta de 

conhecimento da Libras como fala a intérprete acima dificulta o trabalho e 

consequentemente o aprendizado também. Porém, a mesma faz um trabalho a nível 

de sua clientela estudantil garantindo a liberdade de expressão dos surdos.  

Buscando superar as dificuldades que lhe são apresentadas ao longo de seu 

trabalho diário. 

Segundo Rodrigues (2006,p.11) Se a diferença é comum a todos e a classe é 

heterogênea é importante responder essa heterogeneidade em termos de estratégias 

de ensino e aprendizagem. 

 

 Na sua opinião a falta de professores que não tem nenhum conhecimento de 
Libras, prejudica o aprendizado de um aluno surdo? Em que aspecto? 

 
Sim. A comunicação é muito importante para que se consiga 

transmitir conhecimentos, quando isso não acontece a permanência do aluno 
passa a ser desmotivada. O aluno não se sente a vontade para interagir na 
sala de aula. (PROFESSORA)  

 
Sim. Porque a falta de conhecimento por muitas vezes se torna um 

sobrepeso na metodologia arcaica, sem permitir qualquer inovação para uma 
inclusão escolar. (INTÉRPRETE) 

 



De acordo com as respostas acima pude observar a tamanha importância que é 

o conhecimento de um professor em sala diante de um aluno surdo, pois é através 

desse conhecimento que o aluno pode desenvolver suas habilidades em determinado 

conteúdo, sentir-se integrado a turma e participar ativamente das aulas.  

Não se tem uma inclusão social de verdade havendo essa falta de 

conhecimento da parte do professor de Libras. Torna-se contraditório a realidade que 

se espera no campo de formação desses profissionais, ainda sabemos que o principal 

prejudicado é o aluno que nesse caso não encontra motivo para sair de casa até a uma 

unidade escolar. 

 

 Que ferramentas são necessárias para se realizar um bom trabalho com o 
intérprete? 

 
Tem que haver uma parceria entre ambos, procurando perceber as 

dificuldades do aluno e buscando didáticas adequadas para a evolução do 
educando, pois o intérprete tem um papel fundamental no desenvolvimento 
da aprendizagem do aluno. (PROFESSORA) 

Atividades lúdicas, visuais e dentre outras. (INTÉRPRETE) 
 

O trabalho realizado da professora junto ao da intérprete dará ao aluno surdo a 

oportunidade de compreender profundamente o papel de ambas dentro da escola. 

Através das ferramentas utilizadas por ambas, a compreensão dos conteúdos será 

satisfatória desde que essas ferramentas sejam utilizadas corretamente.  

Sabe-se que professora e intérprete podem mudar a realidade, quando ambas 

juntas esforçam-se, pois exercem diferentes funções em um mesmo espaço, 

reconhecendo as mais diversas maneiras do mundo ser interpretado e compreendido 

pelo o surdo. 

Para Nóvoa (2009) o professor reflexivo é aquele que estuda cada caso como se 

fosse único em busca de respostas para o insucesso, analisa as práticas docentes; é 

aquele que desenvolve sua metodologia objetivando atender às expectativas dos 

discentes, assume compromisso com a sociedade e tem sede de mudança. 

 

 Como você define a importância de todos os profissionais da escola saberem 
Libras? 

 
Aconteceria uma inclusão perfeita, faria com que o aluno surdo se 

sentisse mais compreendido e numa condição de vida mais fácil. 
(PROFESSORA) 



 
Para mim um sonho, principalmente para o aluno surdo. É algo que 

parece utopia, mas pode ser possível a sua concretização dessa forma seria 
sim uma escola inclusiva. (INTÉRPRETE) 

 
Seria de forma concreta uma inclusão. Estar diante de um profissional que 

domine fluentemente a Libras, facilitando o trabalho, a compreensão do aluno e 

tornando assim uma efetiva comunicação entre aluno x professor x intérprete. Não 

somente isso mas um entendimento da inclusão e da sua importância no contexto 

social e cultural. 

Temos uma perspectiva positiva de que isso acontecerá de verdade. A escola 

por inteiro estar fazendo parte do mundo do aluno surdo que se encontra incluso por 

apenas um grupo.   

 

 Na entidade escola que você trabalha existe sala de AEE? Se existe, qual a 
contribuição que esses profissionais do AEE têm na vida de um aluno surdo?   

 
Sim. Têm os acompanhamentos específicos para cada aluno, com a 

preocupação de reforçarem na aprendizagem e principalmente na interação 
não só na vida escolar, como na sociedade. (PROFESSORA) 

 
Sim. É de grande valia o trabalho executado pelos profissionais do 

AEE, pois é um trabalho paralelo ao aprendizado em sala de aula, o que 
contribui significativamente para o desenvolvimento do mesmo.  Os alunos 
têm aula de Libras, em libras e Português. (INTÉRPRETE) 

  

Diante dessas posições da professora e da intérprete vimos como o AEE 

(Atendimento Educacional Especializado), é crucial para um bom desempenho do 

aluno surdo. O mesmo pode ter momentos de aprendizado fora da sala de aula 

regular, facilitando sua compreensão do mundo e de sua visão em relação ao mesmo.  

É importante salientar que o profissional que atua nesse espaço da sala de AEE 

conheça o aluno suas potencialidades e limitações.  

A sala de AEE vem contribuir para que o aluno desenvolva no aspecto cognitivo 

e social, estes sendo alguns dos pontos a serem atingidos no AEE. Dentro desse 

trabalho realizado é necessário um entrosamento entre professor de AEE, professor da 

sala de aula regular, intérprete, famílias e as demais instituições de ensino para que 

aconteça um resultado positivo.  

 

 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao finalizar este artigo tenho a convicção que para se fazer uma educação de 

qualidade nós educadores temos um papel fundamental, tanto na vida do aluno que 

não apresenta deficiência quanto na vida daquele aluno que precisa de uma atenção 

diferenciada. Frisando neste artigo o estudo da Libras (Língua de Sinais) nas séries 

iniciais na vida do aluno surdo é um elo essencial na comunicação deste com o mundo 

que o cerca.  

Foi apresentado nesse trabalho a evolução da Língua de Sinais e como o 

professor tem um papel importante diante da realidade para que haja uma inclusão, 

possibilitando ao aluno surdo encontrar-se no mundo educacional como dentro da 

sociedade em geral.  Ainda percebemos que a falta de incentivo de alguns governantes 

dificulta um pouco a capacitação do corpo docente, pois o mesmo através de projetos 

deve favorecer condições aos professores de capacitação.  

Diante da realidade foi abordado alguns aspectos dentro da inclusão que saia 

do papel e dos discursos e que se torne real, pois os mesmos já perderam bastante 

tempo. Sabemos que não é tão fácil assim, mas cada um fazendo seu papel, sua parte, 

creio que muito se acontecerá.   

Desmistificar que alguns pensam que os surdos não escrevem por que não 

sabem falar, ou que não sabem falar por que não ouvem, esses olhares negativos não 

se eliminam com facilidade, mas temos visto um caminho já traçado por essa 

comunidade surda, mostrando uma quebra de paradigma na sociedade. 

Podemos afirmar que os surdos têm sua língua própria e isso não podemos 

negar. Por isso nós ouvintes como somos a maioria devemos compreendê-los como 

uma comunidade igual a qualquer outra e esperamos que estes possam ser ainda mais 

valorizados. 

 
REFERÊNCIAS 

 
A declaração de Salamanca sobre princípios, política e prática em educação especial.  
Disponível em: < http://www.cedipod.org.br/salamanc.htm>. Acesso em: 20 ago. 
2016. 
 



AZEVEDO, Charles Anderson. História da Educação dos Surdos no Brasil e no mundo. 
Disponível em: <http://charles-libras.blogspot.com.br/2010/04/historia-da-educacao-
de-surdos-no.html>. Acesso em: 15 jul. 2016.  
 
BRASIL. Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF.         
                
GESSER, Audrei. LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da 
língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6 ed. São Paulo: Atlas, 
2008, p.121. 
 
NÓVOA, Antônio. Professores imagem do Futuro Presente. Lisboa: Educa, 2009, p.22. 
 
QUADROS, R.M. de.  Alfabetização e o ensino da língua de sinais.  Canoas: Textura, 
2000, n3 p.54.  
 
SILVA, Dileusa Clara da. Importância da formação profissional do intérprete de libras 
de acordo com a legislação vigente. Disponível em: < 

http://repositorio.ucb.br/jspui/bitstream/10869/990/2/TCC%20_%20Dileusa%20Vers
%C3%A3o%20final.doc%20CD.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2016. 
 
TIMBÓ, Raimunda Cid. Prática da pesquisa: contribuições para uma reflexão no 
contexto inclusivo. IN SANTOS, Geandra C. S.; RIBEIRO, Renata R.R.P.C.; SAMPAIO, 
Rosa M. G; PINTO, Soraya E. L. Inclusão: saberes, reflexões e possibilidades de uma 
prática em construção. Fortaleza: EdUECE, 2015. 
 
UM OLHAR VYGOTSKIANO SOBRE A SURDEZ. Disponível em 
http://www.webartigos.com/artigos/um-olhar-vygotskiano-sobre-a-surdez/52466/ 
 
VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988. 
 
----------------------. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989a. 
 
-------------------------. Educação de surdos: A Aquisição da linguagem. Porto Alegre: 
Artmed, 2008. 


