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1. RESUMO 

Este artigo objetiva expor considerações teóricas a respeito do ensino da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) na educação infantil como recurso na mediação entre 
criança ouvinte e surdas, considerando a importância do mesmo para a inclusão. A 
medida que conhecemos as necessidade dos indivíduos com deficiência, nos 
tornamos mais preparados para atende-los , e desta forma assisti-los em sua 
inclusão na sociedade. Tendo como veículo de ligação e formação, o ambiente 
escolar é de suma importância, o preparo do corpo docente e discente para a 
recepção favorável do aluno com necessidade especial. Abordaremos um pouco a 
respeito da história de LIBRAS, a metodologia do trabalho é de cunho bibliográfico e 
tendo a participação de uma professora com formação específica na área, 
professora da Escola Proinfância Maida Lina Athayde de Lima na Educação Infantil, 
realizada na cidade de General Salgado, região noroeste do Estado de São Paulo.  
A coleta de dados foi realizada através de algumas perguntas, para que possamos 
compreender as dificuldades em torno do aluno portador de necessidades especiais 
no ambiente escolar. 
 

Palavra – chave: Inclusão, Surdez, Ensino 

  

2.  INTRODUÇÃO 

 

       Falando-se em LIBRAS, não existem relatos sobre sua origem, porém destaca-

se o seu surgimento no ano de 1760 na cidade de Paris na França.  

       Já no Brasil essa língua ganhou espaço no ano de 1857, a primeira escola para 

meninos surdos no qual foi chamada de Imperial Instituto de Surdos Mudos, atual 

INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos), pelo francês Eduard Huet, surdo 

desde os doze anos, a partir daí os surdos brasileiros puderam então criar a Língua 

Brasileira de Sinais. 

          A Língua de Sinais na época não era muito aceita por todos, pois as maiorias 

eram favoráveis ao método oralista, ou seja, o uso da fala. No ano de 1880 

professores de Milão chegaram à conclusão de que os surdos deveriam ser 

educados somente pelo método oral, porém em 1896 o professor de surdos A. J. de 

Moura e Silva que atuava no INES foi  a França a pedido do governo brasileiro com 

o objetivo de avaliar a decisão de sinais, a partir daí ficou comprovado que o método 

oralista não era suficiente para todos os surdos. 

          Vários estudiosos no Brasil e no mundo comprovaram que as crianças surdas 

que adquirem a língua de sinais na primeira infância têm o desenvolvimento e 

aprendizagem compatível com as demais crianças ouvintes. (SKILIAR,1989). 



 
 

As LIBRAS que é a língua de sinais dos surdos brasileiros, essa língua 

contém regras gramaticais e estrutura diferente da língua oral. Por isso precisamos 

investigar de que maneira o decreto está sendo vivenciado no dia- a -dia se o 

mesmo tem ajudado a melhorar a qualidade de vida dos surdos brasileiros. Debater 

os direitos sociais do surdo, na atualidade requer resgatar aspectos históricos da 

sua educação, demonstrando que o consenso atual do direito de ser educado em 

língua de sinais é apenas muito recente no campo das políticas educacionais. 

Segundo (Skliar. Mediação, 1997) a língua de sinais é comparável em 

qualquer complexidade e expressividade a quaisquer línguas orais, tem a sua 

própria estrutura gramatical, o que muda é o canal de comunicação. 

 Vygostsky explicitou nos seus estudos que se uma criança estiver inserida 

em uma comunidade e utilizar uma língua em suas interações com os membros da 

mesma, valer-se desta língua tanto para comunicar-se como para seu 

desenvolvimento cognitivo. 

 Os sujeitos surdos eram vistos como retardados, sendo poupado dos                                                                          

conteúdos escolar mais complexo, empurrados de uma série para outra, e também 

foram proibidos de compartilhar uma língua cultural do povo surdo, sendo tratado 

como débeis mentais, com a eternização da infância. (STROBEL, 2006, p. 248) 

  Analisando o contexto histórico, percebemos que os surdos sempre foram 

banidos em vários direitos individuais e sociais, com relação ao respeito à língua de 

sinais, como sua língua de expressão e comunicação, cultura e identidade. Os 

surdos sempre foram vistos como seres inferiores em comparação aos ouvintes em 

seu desenvolvimento de aprendizagem. 

 A garantia do acesso à educação bilíngue para as pessoas surdas, o Art 22 

reconhece e diferenciando classes e escolas bilíngues, na escola infantil e anos 

iniciais. A escola inclusiva com apoio de tradutores interprete nos anos finais ensino 

fundamental, ensino médio e superior. As escolas bilíngues seriam abertas a alunos 

surdos e ouvintes, destacando libras como língua de instrução.  

         Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como 

segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 

17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos 

termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 

30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a 



 
 

adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdo cegos (BRASIL, 

2014).[grifos nossos] 

Os direitos relativos entre educação e saúde ao aluno portador de 

necessidade especial dispõe sua garantia da saúde pública no Sistema Único de 

Saúde (SUS), e na educação os alunos sendo matriculados nas redes de ensino da 

educação básica, sendo obrigatório os funcionários ter conhecimentos em libras. 

Segundo a editora Ciranda Cultural o MEC deu um prazo de 10(dez) anos 

para as escolas se regularizarem se adaptarem a realidade de inclusão, o período 

se encerrou em 2010, mas atualmente as escolas ainda estão encaminhando nesse 

sentido. Buscamos um modelo educacional que contemple todos. O encanto e o 

alimento da educação é a diversidade.” (Lydia, 2013. Texto Cynthia Costa) 

Não só as crianças inclusivas que beneficiam na educação, mas todas as 

crianças, nós temos particularidades que deve ser respeitadas e compreendidas, 

pois a criança que aprende desde cedo a lidar com as diferenças do colega ao lado, 

será um adulto certamente tolerante. Com a inclusão não estamos apenas 

construindo uma escola melhor, mas sim um mundo mais justo. 

 

3. OBJETIVO 

 

O presente artigo tem como objetivo geral identificar os problemas 

encontrados sobre a inclusão, e bem como a necessidade da introdução da Língua 

de LIBRAS como conteúdo no ensino infantil. 

  Objetivo Específico: 

 Verificar a relação entre professor e o aluno surdo. 

 Mostrar a opinião do educador quanto à necessidade do ensino de Libras na 

educação infantil. 

 Definir e conceituar LIBRAS. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O projeto de pesquisa fundamenta-se em um levantamento bibliográfico, 

baseada nos estudos do referido tema, visando buscar argumentos da importância e 

necessidade do ensino de LIBRAS na Educação Infantil. Para o desenvolvimento do 



 
 

trabalho foram consultadas fontes bibliográficas por meio de artigos já publicados 

para assim corroborar o estudo. 

  

5.      DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 As dificuldades enfrentadas pelos surdos 

 

          Os preconceitos sofridos pelos surdos são como falta de oportunidade, 

isolamento entre a sociedade, a inclusão nas escolas. 

Na discussão sobre a educação dos surdos, devem-se relevar as 

necessidades e dificuldades linguísticas dos mesmos. Atualmente, entende-se, na 

educação desses alunos, a primeira língua deve ser a de sinais, pois possibilitam a 

comunicação inicial na escola em que eles são estimulados a se desenvolver, uma 

vez que os surdos possuem certo bloqueio para a aquisição natural da linguagem 

oral. 

O ensino de libras vem sendo reconhecido como caminho necessário para 

uma efetiva mudança nas condições oferecidas pela escola no atendimento escolar 

desses alunos, por ser uma língua viva, produto de interação das pessoas que se 

comunicam. 

Segundo Vygotski (2001), embora a aquisição da linguagem verbal possa 

parecer idêntica nos planos de desenvolvimento filogenético e ontogenético, isso 

não procede, pois as leis de um não são reeditadas em outro. A criança não precisa 

realizar a atividade de trabalho, e entrar em cooperação com seus pares para 

produzir signos e significados. Ela já nasce em um mundo humanizado, que já conta 

com intervenções e elaborações humanas e se apropria dele principalmente por 

meio da linguagem, já existente. Ela não percorre em sua vida o caminho que a 

humanidade trilhou para formar processos psicológicos superiores. 

A criança nasce como um indivíduo da espécie, que traz consigo o 

desenvolvimento filogenético, e, como se encontra em determinada cultura, a partir 

de vivências tem contato com seus pares e com mediações competentes, e assim 

internaliza a cultura em que está inserida e da qual é partícipe. As mediações, 

juntamente com as internalizações da cultura, são fundamentais para o seu 

desenvolvimento ontogenético, uma vez que a partir disso é possível a sua 

transformação de ser em ser humano. 



 
 

Somente a linguagem torna possível a abstração de propriedades do objeto 

de conhecimento e o que se pode fixar da representação, o mesmo conceito em 

uma palavra especial. A idéia adquire na palavra a envoltura material necessária, na 

que ela se converte em realidade direta para as demais pessoas e para nós 

mesmos. O pensamento humano - seja qual for a forma como se realiza - é 

impossível sem o idioma. Cada pensamento surge e se desenvolve em conexão 

inseparável com a linguagem (PETROVSKI, 1980) 

A linguagem, embora não seja a única responsável para formar o que é 

propriamente humano no ser, não só expressa estados emotivos, como observado 

nos animais quando faz uso mecânico do som, mas em sua forma verbal engloba o 

uso de signos (representações imbuídas de significados), a organização do 

pensamento e diversas outras atividades psicológicas superiores (LURIA, 1987). 

Essa linguagem é um elemento essencial para a comunicação e 

fortalecimento de uma identidade Surda no Brasil e, dessa forma, a escola não pode 

ignorar no processo de ensino aprendizagem. 

 A educação inclusiva se orienta pela perspectiva da diversidade, com 

metodologias e estratégias diferenciadas, com responsabilidade compartilhada, cuja 

capacitação do professor passa pelo conhecimento sobre a diversidade, com a 

família, responsabilidade para com o exercício da profissão. As transformações 

acontecem na atividade principal, quando o aluno esta dentro da sala de aula. 

Este é o principal motivo de haver modificação, pois sem ela, não haverá 

mudança, considerando que as relações e a constituição do ser humano acontecem 

nas situações mais ocultas da vida. 

Assim como as línguas faladas às línguas de sinais não são universais: cada 

país apresenta a sua própria língua. No caso do Brasil, tem - se a LIBRAS 

(QUADROS, 1998). 

Sobre isto, SALLES (2004), menciona: 

“A LIBRAS é adotada de uma gramática constituída a partir de elementos 
Constitutivos das palavras ou itens lexicais e de um léxico que se 
estruturam a partir de mecanismos fonológicos, morfológicos, sintáticos e 
semânticos que apresentam também especificidades, mas seguem também 
princípios básicos gerais. É adotada também de componentes pragmáticos 
convencionais codificados no léxico e nas estruturas da LIBRAS e de 
princípios pragmáticos que permitem a geração de implícitos sentidos 
metafóricos, ironias e outros significados não literais. A LIBRAS é a língua 
utilizada pelos surdos que vivem em cidades do Brasil, portanto não é uma 
língua universal.” 



 
 

A educação dos surdos pode muito bem ser definida como uma história de 

impossibilidades. A reflexão sobre o consenso das potencialidades educacionais dos 

surdos não deve ser apressadamente interpretada sobre o modo como os surdos 

podem ser educados e como uma consequência de objetivos pedagógicos a serem 

desenvolvidos em termos de uma preposição metodológica. 

Os Estudos Surdos em Educação podem ser pensados como um território de 

investigação educacional e de preposições políticas que, através de um conjunto de 

concepções lingüísticas definem uma particular aproximação com o conhecimento e 

com os discursos sobre a surdez e sobre o mundo dos surdos. 

 

6. RESULTADOS 

           

  Foi aplicado um questionário a professora do ensino infantil na escola 

Proinfância Maida Lina Athaide Lima, O tema em questão foi à necessidade de um 

ensino de LIBRAS como disciplina na educação infantil, a onde a professora teve 

empenho em responder o questionário de uma forma simples e objetiva, ajudando-

nos a concretizar nossa pesquisa para o presente artigo. 

Se faz necessário expandir as discussões sobre o tema considerando os 

desafios. O objetivo dessa pesquisa foi investigar como a política de educação 

inclusiva e seu processo de implantação, no caso do aluno surdo, têm sido 

percebidos e colocados em prática por professores e gestores da Educação Infantil. 

Já está comprovado cientificamente que o ser humano possui dois sistemas 

para a produção e reconhecimento da linguagem: o sistema sensorial, que faz uso 

da anatomia visual/auditiva e vocal (línguas orais) e o sistema motor, que faz uso da 

anatomia da mão e do braço (língua de sinais). 

A aquisição da língua de sinais vai permitir à criança surda, mediante relações 

sociais, o acesso aos conceitos formando assim uma maneira de pensar e agir. É o 

acesso a uma língua que permitirá ao surdo pensar com todas as complexidades 

necessárias disponíveis. Sobre esse acesso a uma língua que esteja compatível 

com o canal de comunicação que é possível ao sujeito surdo. 

Enfim, o que se constata é que o ritmo de aprendizagem das crianças surdas 

e o seu desempenho não se tratam de uma limitação impeditiva do processo de 

aprendizagem e sim, de uma característica decorrente das implicações impostas 

pelos bloqueios de comunicação devido à aquisição tardia da língua de sinais. 



 
 

7.      CONSIDERANÇÕES FINAIS 

 

O emprego da LIBRAS como primeira ou segunda língua8 requer dos 

profissionais e da instituição escolar intencionalidade, sistematização e 

planejamento do ensino. Nesse sentido, ao ser ensinada na escola, a LIBRAS 

apresenta o status de segunda língua para os ouvintes e primeira língua para os 

surdos, e torna-se não apenas meio de comunicação, mas saber científico. 

Vale ressaltar ainda que um espaço destinado exclusivamente ao ensino da 

LIBRAS é de suma importância para que a criança surda se torne usuária efetiva da 

língua; iniciativas escolares com programas bilíngues mostram-se bastante 

adequadas nesse sentido, já que muitas escolas ditas inclusivas não apresentam 

propostas.  Adequar o ambiente escolar para crianças surdas é parte fundamental 

do processo inclusivo; trata-se de uma tarefa complexa e que merece todo cuidado, 

pois a educação infantil é a base para todo o aprendizado acadêmico do sujeito 

surdo. 

Há muito para ser feito, ainda, no que tange aos direitos linguísticos dos 

surdos e ao acesso a uma educação compatível com suas peculiaridades. As 

instituições de ensino precisam proporcionar recursos linguísticos para que o surdo 

possa se desenvolver de forma autônoma, preparando-o para enfrentar desafios, 

não o vendo sob o ângulo da surdez, mas da diferença. 
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