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Introdução 

 

Uma criança ouvinte é exposta, desde seu nascimento, à língua utilizada por sua família, ou 

seja, à língua oral. Dessa forma a criança tem a oportunidade de adquirir uma língua natural, 

de fácil acesso e que permitirá a comunicação entre os membros da família e diversas 

experiências no ambiente doméstico (DIZEU e CAPORALI, 2005). Assim, após alguns anos, 

a criança terá uma língua efetiva e sua linguagem plenamente constituída. Porém, quando 

pensamos em crianças surdas, de que forma se dá o processo de aquisição de língua? 

Fernandes (2006) afirma que para os surdos, os quais, em sua maioria, nascem em famílias 

ouvintes, as vivências em uma língua efetiva são mínimas, pois eles crescem em um ambiente 

de pessoas falantes de uma língua sem significação para eles. As interações são limitadas a 

poucos gestos criados pelas famílias, reduzindo significativamente sua aprendizagem e as 

trocas com o meio social em que vivem, já que a criança somente se comunicará com as 

pessoas de convivência mais próxima e que tenham acesso a essa comunicação. O 

conhecimento sobre o mundo dar-se-á, portanto, por meio de experiências visuais que não são 

mediadas por uma língua, e não há identificação da pessoa surda com o grupo ao qual 

pertencem.  Portanto, dependendo de como o grupo social concebe e age diante da criança 

surda, certas conseqüências sérias poderão se desdobrar, trazendo obstáculos para sua imersão 

no funcionamento da linguagem e para sua formação pessoal, de modo mais amplo. 

(GURGEL, 2004). 

A língua de sinais, ou Língua Brasileira de Sinais – Libras, embora reconhecida por lei 

(BRASIL, 2002) e cujo ensino é garantido a partir da educação infantil (BRASIL, 2005), é 

ainda muito recente em nosso país, e, pouquíssimas famílias sabem de que forma, onde e com 

quem seu filho surdo deve aprender tal língua. Sabe-se que, de acordo com os preceitos da 

Abordagem Bilíngue, o sujeito surdo deve ser exposto o mais precocemente possível à língua 

de sinais, possibilitando o desenvolvimento rico e pleno da linguagem, assim como seu 

desenvolvimento integral. Entretanto as famílias desses sujeitos, muitas vezes por 

desconhecimento acerca das diferentes abordagens de ensino e atendimento ao surdo 

existentes, não tomam providências no sentido de garantir ao filho surdo o acesso à Libras. 

Assim, boa parte das crianças surdas não é exposta à língua de sinais durante os primeiros 

anos de vida; o ritmo e a qualidade de seu desenvolvimento virão a ser prejudicados pelo 

prolongamento da fase de aquisição e pela ausência de oportunidades de acesso à língua de 

sinais, que ela pode assimilar de modo espontâneo (GURGEL, 2004). 

De acordo com o texto da lei as instituições de ensino devem garantir às pessoas surdas o 

acesso à comunicação em todos os níveis, etapas e modalidades da educação, desde a 

Educação Infantil até à Superior. Mesmo com amparo da lei, infelizmente, no Brasil, a 

realidade educacional dos surdos ainda é precária. Para atender de forma especializada a 
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criança surda desta faixa etária são necessárias algumas mudanças no interior da estrutura 

escolar, visando a inclusão efetiva do aluno; na Educação Infantil deve-se garantir a 

organização de escolas e classes de educação bilíngue (salas cuja língua de instrução seja a 

Libras) com professores regentes bilíngües (BRASIL, 2005), e ainda a contratação de 

instrutores surdos, visando o ensino desta língua para os alunos surdos e demais sujeitos 

ouvintes presentes na escola. Porém, nota-se que tais recomendações ainda não se fazem 

presentes nas escolas; alguns poucos trabalhos (TURETTA, 2006; ZAMPIERI, 2006; 

SANTOS, 2007) destacam experiências educacionais que contam com a presença de 

profissionais especializados e adequação do espaço escolar.  

Há ainda outro aspecto que merece ser discutido quando se trata de ensino de Libras para 

crianças surdas; algumas pesquisas vêm demonstrando, ao longo dos últimos anos, que este 

ensino ainda traz ranços da Abordagem Oralista. Pesquisadores como Teixeira (2004), 

Lacerda e Caporali (2001), dentre outros, apontam para experiências cujas formas de ensino 

deixam a desejar, visto que o objetivo principal é o ensino de léxico e algumas práticas 

descontextualizadas. Gurgel (2004) realizou uma pesquisa na qual o foco era o ensino de 

Libras para um grupo de crianças surdas, com faixa etária entre 5 e 9 anos de idade, em uma 

Clínica-Escola de Fonoaudiologia; embora o educador tivesse bons objetivos, compromisso 

com as solicitações das crianças e muito material disponível para o ensino, suas atividades, 

frequentemente, focalizavam o aprendizado de vocabulário, como cores e animais; em muitos 

momentos o educador promove atividades com ênfase na repetição dos sinais por ele 

realizados e também parece preocupar-se em demasia com a configuração correta dos sinais 

pelas crianças.  Há uma dificuldade em ensinar a língua em seu uso, de forma contextualizada 

e que considere os muitos sentidos em circulação naquele ambiente em que a Libras é a única 

língua em circulação.  Já a pesquisa realizada por Pereira (2008) foi realizada em uma escola 

de surdos; a turma observada era do terceiro ciclo do ensino fundamental e contava com 

alunos surdos entre 10 e 16 anos de idade, durante as aulas da disciplina de Libras como 

primeira língua. Em todas as atividades observadas pela pesquisadora o educador trabalhou 

com ditado e ensino de sinais baseado em repetição; a língua portuguesa também se mostrou 

bastante presente em todos os momentos, como forma de registro e num processo contínuo de 

tradução Libras-Língua Portuguesa, e vice-versa. Vale ressaltar que se tratava de aulas de 

Libras como primeira língua para surdos e, portanto, um momento em que a língua 

portuguesa não deveria aparecer como prioridade. Portanto, observam-se com certa 

frequência práticas de ensino de Libras com mera repetição de sinais, uso de listas de 

palavras, nomeação, memorização, desconsiderando a faixa etária e perfil do grupo atendido, 

em uma perspectiva dicionarizada de língua e que não considera seu uso, os diferentes 

contextos e gêneros de discurso, a polissemia. 

A brincadeira é fundamental para o desenvolvimento humano, além de ser o aspecto central 

na primeira infância, quer de crianças ouvintes, quer de crianças surdas. Para Vygotsky 

(1991) o brincar permite à criança não apenas a compreensão do mundo adulto, mas permeia 

seus desejos, perpassa por dimensões afetivas, possibilita uma ação simbólica, permite 

generalizações, dentre outros aspectos.  Ainda segundo o autor a brincadeira cria uma zona de 

desenvolvimento proximal, em que emergem inúmeras capacidades como abstração, 

compreensão de papéis sociais, significações.  

Recorro a Vygostky (1991) no que se refere às crianças com idade pré-escolar; o autor relata 

que esta é a fase em que a criança passa a perceber a divergência nos campos do significado e 

da visão, se desprendendo das coisas mais concretas e entrando no mundo das idéias, 

mudando assim sua percepção de mundo.  
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No brinquedo, o pensamento está separado dos objetos e a ação surge das 

idéias e não das coisas: um pedaço de madeira torna-se um boneco e um 

cabo de vassoura torna-se um cavalo. A ação regida por regras começa a ser 

determinada pelas idéias e não pelos objetos. Isso representa uma tamanha 

inversão da relação da criança com a situação concreta, real e imediata, que é 

difícil subestimar seu pleno significado. A criança não realiza toda esta 

transformação de uma só vez porque é extremamente difícil para ela separar 

o pensamento (o significado de uma palavra) dos objetos. O brinquedo 

fornece um estágio de transição nessa direção sempre que um objeto (um 

cabo de vassoura, por exemplo) torna-se um pivô dessa separação (no caso, a 

separação entre o significado "cavalo" de um cavalo real). (p.76) 

 

Com relação às crianças surdas, Silva (2002) discute de forma aprofundada o brincar dessas 

crianças, com idades entre 6  e 7 anos, ainda em fase de aprendizado da Libras. A pesquisa 

retrata o uso de brincadeiras no grupo, como carrinho e boneca, e jogos de faz-de-conta, e 

mostra como resultados o desenvolvimento de funções psíquicas, apropriação do universo 

cultural, imersão na linguagem, aprendizado de novos conceitos, ampliação do conhecimento 

de língua e a interação entre as crianças, tudo isso permeado por significados e sentidos 

diversos. De fato o aprendizado em diferentes esferas de conhecimento foi propiciado pelas 

atividades lúdicas.  

Pouquíssimos estudos abordam o ensino de Libras para crianças em idade pré-escolar, quer 

por se tratar de uma temática recente ou mesmo por haver experiências incipientes nesse 

sentido; quanto ao uso da brincadeira para o ensino da Libras, pouco se discute sobre as 

possibilidades e resultados de um ensino adequado para crianças surdas. Acredito que o 

ensino por meio de atividades mais lúdicas e contextualizadas com a realidade da criança 

favorecem seu desenvolvimento e, no caso da criança surda, a aquisição da Libras, que dará 

acesso a todo conhecimento oferecido na instituição escolar. Assim, esta pesquisa faz-se 

pertinente, pois visa aprofundar os estudos acerca do desenvolvimento de linguagem e língua 

do sujeito com surdez na educação infantil, perpassado pelo brincar.  

 

Método 

 

O presente estudo foi desenvolvido a partir do banco de dados de um projeto de pesquisa, 

intitulado O desenvolvimento de linguagem de crianças surdas em Língua Brasileira de Sinais, 

desenvolvido nos anos de 2005 e 2006 
2
. A partir desse banco de dados, foi possível ter acesso 

                                                           
2
 Projeto de pesquisa desenvolvido pela Prof. Dra. Ana Claudia Balieiro Lodi e Rosana de Toledo Luciano, 

financiado pelo programa FAPIC, no período de 08/2005 à 07/2006, protocolo CONSEPE nº 15405. Relatórios 

de pesquisa do período: LUCIANO, R. T. O desenvolvimento de linguagem de crianças  surdas em Língua 

Brasileira de Sinais. 2005. 44f. Relatório Parcial de Pesquisa de Iniciação Científica. Fundo de Apoio a Pesquisa 

da Universidade Metodista de Piracicaba. Piracicaba, 2005. LUCIANO, R. T. O desenvolvimento de linguagem 

de crianças surdas em Língua Brasileira de Sinais. 2006. 68f Relatório Final de Pesquisa de Iniciação 

Científica. Fundo de Apoio a Pesquisa da Universidade Metodista de Piracicaba. Piracicaba, 2006. 
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as vídeo-gravações e relatórios de pesquisa, podendo-se levantar diversos aspectos relacionados 

à aquisição de Libras por crianças surdas, e desenvolver este estudo. 

O cenário da pesquisa é uma Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI), num município de 

porte médio do interior do Estado de São Paulo. O programa desenvolvido nessa escola é uma 

proposta de educação inclusiva que propicia, na medida do possível, uma condição bilíngüe 

às crianças surdas atendidas, na direção das recomendações de diretrizes oficiais e estudos na 

área da surdez. O foco foram as Oficinas de Libras, espaço destinado ao ensino/uso exclusivo 

da Libras, conduzidas por um instrutor surdo, no período contrário ao das aulas. Trata-se de 

um espaço privilegiado, pois, embora a legislação indique a necessidade da inclusão de surdos 

e diversas outras providências, esse lugar, destinado ao aprendizado exclusivo da Libras por 

crianças surdas, não é comumente oferecido em escolas. O termo Oficinas, ainda que usado 

para definir cursos e/ou espaços de curta duração, foi escolhido de forma a diferenciar este 

trabalho do realizado em sala de aula – mas tinha caráter permanente.  

Neste espaço, estavam presentes todas as crianças surdas que frequentavam a escola, o 

instrutor surdo, uma profissional ouvinte fluente em Libras (auxiliar de pesquisa do programa 

escolar) e uma pesquisadora ouvinte usuária de Libras (responsável pelas filmagens e autora 

do projeto de pesquisa do qual os dados foram extraídos). As oficinas ocorreram duas vezes 

por semana, com duração de noventa minutos cada. Durante o período em que foram 

realizadas as filmagens foram desenvolvidas atividades que visavam o desenvolvimento de 

linguagem das crianças surdas em Libras, como contagem de histórias, jogos, dinâmicas e 

teatros, atividades contextualizadas de acordo com os objetivos de ensino. Os participantes 

das Oficinas, presentes nas filmagens são: o instrutor surdo, as duas profissionais ouvintes, e 

nove crianças surdas aproximadamente (o número de crianças oscilou durante as filmagens, 

em decorrência de faltas). O foco do presente estudo é um menino surdo, referido aqui como 

Felipe
3
, em sua relação com os demais presentes, durante as atividades realizadas no segundo 

semestre de 2005. Detive-me a esse semestre pois as filmagens tiveram início nesse período e, 

no ano seguinte Felipe mudou de escola. Essas filmagens encontram-se em uma fita VHS, 

com duração de três horas. A escolha por este sujeito deveu-se ao fato de o menino ser o mais 

agitado, com pouquíssimo conhecimento de Libras e por seu visível desenvolvimento no 

decorrer do semestre.  Felipe, no período em que ocorreram as vídeo-gravações, tinha 

aproximadamente quatro anos de idade e era sua primeira experiência escolar e com Libras; o 

menino é filho de pais ouvintes. Seu principal interlocutor, o instrutor surdo (IS), também é 

filho de pais ouvintes; fluente em Libras, tinha aproximadamente vinte anos de idade e nunca 

havia atuado no ensino de Libras anteriormente.  

Dois episódios foram selecionados para discussão; ambos referem-se ao segundo semestre de 

2005, a fim de apresentarem a continuidade no processo de aprendizagem do aluno surdo 

durante as interações nas Oficinas, observando-se as evoluções e o desenvolvimento de 

linguagem do mesmo ao longo deste período. Trechos de interesse destes episódios foram 

recortados, transcritos
4
 e trazidos para discussão nas análises. Como os diálogos são em 

Libras e objetivamos observar a aquisição desta língua, as transcrições preservam os 

enunciados dos sujeitos; seguiram o procedimento de notação de Lacerda (1996), com 

                                                           
3
 Trata-se de um nome fictício; seu uso objetiva a proteção à identidade do sujeito da pesquisa.  

4
 As transcrições foram realizadas pela própria autora deste estudo, pois é fluente na língua e também intérprete 

de Libras. 
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algumas alterações, as quais visam facilitar a compreensão dos leitores. As principais formas 

de registro
5
 são as seguintes:  

 

 

EM CAIXA ALTA - enunciados em Libras; 

“entre aspas e em itálico”- enunciados falados; 

(entre parênteses) – gestos e ações não verbais;  

E-N-T-R-E  H-Í-F-E-N-S – soletração com alfabeto digital. 

 

A análise dos dados foi desenvolvida de forma a possibilitar uma visão de continuidade dos 

fatos, bem como a melhora no desempenho comunicativo por parte da criança surda no 

decorrer de um curto período de tempo – aproximadamente seis meses de filmagem. Para tal, 

selecionamos episódios relevantes, relacionados ao início das vídeo-gravações, em agosto, e 

ao término das mesmas, em dezembro. As análises e discussão visam destacar momentos 

peculiares em que sinais/língua de sinais se mostram presentes, assim como as situações 

lúdicas que favorecem diálogos em que há uso da língua, conforme será exposto a seguir.  

 

 

Resultados e Discussão  

 

Episódio 1
6
 

Este episódio ocorreu no mês de agosto de 2005. O instrutor, nesta ocasião, propôs como 

dinâmica um jogo de boliche para que as crianças se apropriassem dos números em Libras; o 

tema já vinha sendo trabalhado anteriormente, conforme se observa nos registros e a partir de 

enunciados do instrutor. Num primeiro momento IS apenas chama a atenção das crianças, 

relembrando o tema Números; posteriormente ele explica como jogar: as crianças deveriam 

jogar a bola, derrubar os pinos e contar quantos haviam caído. Felipe, durante toda a 

explicação de IS, mostra-se agitado, grita, levanta-se, apóia-se sobre a mesa. Por vezes, repete 

                                                           
5
 Observações sobre os registros: Os sinais da Libras são representados por itens lexicais da Língua Portuguesa 

em letras maiúsculas. Exemplo: CASA. Um sinal que é traduzido por duas ou mais palavras em língua 

portuguesa é representado pelas palavras correspondentes separadas por hífen. Exemplos: CORTAR-COM-

FACA, QUERER-NÃO (não querer). Na Libras não há desinências para gêneros (masculino e feminino) e 

número (plural); o sinal, representado por palavra da língua portuguesa que possui estas marcas, está terminado 

com o símbolo @ para reforçar a idéia de ausência e não haver confusão. Exemplos: AMIG@ (amiga(s) e 

amigo(s)), MUIT@ (muita(s) e muito(s)). (FELIPE, 2001). 

6
 Legenda para os episódios: IS – instrutor surdo; P1 - pesquisadora ouvinte; Felipe: nome fictício da criança 

surda. 
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alguns sinais realizados pelo instrutor. Este se dirige ao menino e o questiona quanto à 

compreensão da atividade:  

 

IS: QUANTO NÚMERO? O QUE? NÚMERO? SINAL NÚMERO? (olha para Felipe) NUMERO 

QUANTO? (abaixa-se, pega um pino de boliche no chão, aponta para o pino, olha para Felipe) 

SINAL? 

Felipe: (faz o gesto de um com o dedo indicador) 

IS: NÃO, UM. CERTO? UM. 

Felipe: UM. 

IS: UM. (Faz o gesto de um com o dedo indicador) NÃO, UM. UM. UM. (e aponta para o pino) UM. 

Felipe: UM. (Felipe grita por aproximadamente 17 segundos) UM, DOIS, UM. 

 

O instrutor corrige Felipe quando ele realiza um gesto, dando-lhe o sinal correspondente
7
. 

Neste momento o menino repete o sinal, mas logo em seguida volta a realizar gestos, sendo 

corrigido por IS; passa boa parte do tempo disperso ou gritando, e repetindo alguns dos sinais 

realizados pelo IS. Em continuidade:  

 

IS: (aponta para um pino) UM. (aponta para o outro pino) DOIS. 

Felipe: UM, DOIS, UM, DOIS. (Ainda gritando, realiza o sinal com a mão direita) UM, DOIS. (Com 

a mão esquerda faz o gesto de um e dois. Aproxima as duas mãos, com olhar fixo para elas.) 

IS: (mostra os dois pinos para os alunos) QUANTO? DOIS! 

Felipe: (para de olhar para IS, dirigindo-se a colega em sua frente e grita. Movimenta a boca emitindo 

sons) 

IS: (sacode os dois pinos, um em cada mão, olhando para os alunos) 

(Crianças sinalizam e gesticulam todas ao mesmo tempo) 

Felipe: DOIS. 

IS: (abaixa-se em direção aos pinos) 

Felipe: (cruza os braços, com a testa franzida, deita-se sobre a mesa, tapando os olhos) 

IS: (levanta-se, mostra três pinos para os alunos) 

 

Neste primeiro episódio é possível perceber que Felipe ainda dispunha de pouco 

conhecimento na língua de sinais; não é possível afirmar que o menino compreendeu as 

orientações de IS, e nem mesmo se ele consegue associar a brincadeira à questão numérica 

proposta num primeiro momento. O Instrutor, porém, preocupa-se em transformar a 

                                                           
7
 Embora o gesto realizado por Felipe possa ser considerado um sinal (há duas formas de realizar o sinal desse 

número), IS chama sua atenção para o sinal considerado “formal”. 
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gestualidade da criança em língua, distinguindo sempre o que é gesto do que é sinal da Libras, 

para que o menino se aproprie daquele conceito. Não se trata de uma correção lexical apenas, 

mas de chamar a atenção de Felipe para a comunicação em língua de sinais, fato ainda recente 

para ele. O menino, embora pareça desatento e agitado durante o episódio, consegue ao final 

da atividade ter um insight, que é visível para os presentes; o que ocorria apenas no plano 

interpessoal parece, a partir daquele momento, passar ao plano interpessoal: quando com uma 

das mãos Felipe faz o gesto do número e com a outra mão o sinal do mesmo número e 

aproxima as duas mãos, com olhar fixo para elas, nota-se que há a compreensão daquele signo 

linguístico. Logo em seguida o menino realiza o sinal do número, como forma de afirmação 

de sua compreensão. Obviamente trata-se de um processo e não se pode dizer que ele não 

tenha mais realizado o gesto a partir daquele momento, mas pode-se inferir que a brincadeira, 

e também a insistência e incentivo do IS, permitiram que, naquele momento, Felipe 

compreendesse os sentidos que circulavam entre os presentes.  

 

Uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é 

reconstruída e começa a ocorrer internamente. É de particular importância 

para o desenvolvimento dos processos mentais superiores a transformação da 

atividade que utiliza signos, cuja história e características são ilustradas pelo 

desenvolvimento da inteligência prática, da atenção voluntária e da memória. 

(VYGOTSKY, 1991, p.64) 

 

Neste caso a brincadeira promoveu a interação entre IS e os alunos surdos, possibilitando que 

durante os enunciados, Felipe se apropriasse de novos significados e sentidos, podendo 

expressá-los por meio de alguns sinais que, até então, eram desconhecidos para ele. É no 

processo de apropriação da linguagem que a criança passa a organizar seu pensamento, 

planejar ações, e representar em sua mente os objetos de forma diferente do real; o brincar, 

uma prática social fundamental para a constituição dos sujeitos (VYGOTSKY, 1991), 

possibilita a emergência da linguagem de forma natural, além da interação entre os “falantes” 

de uma mesma língua.  

 

Episódio 2 

Este episódio ocorreu no final do semestre, em dezembro de 2005. A atividade proposta era 

uma brincadeira de Supermercado. Havia vários alimentos de brinquedo sobre a mesa; IS e 

P1 assumiram o papel de caixa do supermercado. As crianças se levantavam, uma de cada 

vez, e faziam compras, colocando-as em uma sacola; posteriormente passavam pelo caixa, 

onde pagavam as compras antes de saírem. P1 assumiu a função de caixa, enquanto o 

instrutor permaneceu ao seu lado, dialogando com as crianças. No momento em que Felipe foi 

chamado para brincar, IS e P1 o orientaram sobre a brincadeira e o pagamento das compras, 

dando ele cédulas de dinheiro de brinquedo. Felipe permaneceu atento às orientações, sem 

desviar os olhos de IS e P1. Inicialmente o menino apenas selecionou os alimentos e mostrou 

ao IS, solicitando os sinais; posteriormente ele dialogou brevemente com uma das colegas, e 

com IS e P1.   
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Felipe: (olha para sua sacola, olha para a P1e sinaliza) MUITO. MUITO.  

P1: BOM!  

IS: (aponta para uma colega da sala e faz o sinal dela) POUCO ELA, VOCÊ PRONTO. PRONTO? 

(olha para o pé de Felipe e sinaliza para a P1) PÉ, FRIO, FRIO TOSSE, NÃO! 

Felipe: (olha para a colega, fecha a sacola e segue em direção à sua cadeira)  

P1: (bate palmas em direção a Felipe) 

Felipe: (volta em direção à brincadeira; olha para seu pé e olha para o IS)   

P1: FEBRE, FRIO.  

IS: FEBRE, NÃO-PODER, FRIO! (gesticula para Felipe esperar e pega a sacola de sua mão; levanta-a 

em direção à P1). (SINAL DE P1) DAR (SINAL DE P1). 

Felipe: (entrega a sacola para a P1) 

P1: OBRIGADA.  

IS: (ergue a manga da blusa de Felipe, pega o dinheiro e coloca em sua mão direita) 

P1: (passa os objetos no caixa)  

IS: QUANTO DINHEIRO DIGITAR-CAIXA VER SOMAR, ATÉ FIM. DINHEIRO ELA? 

DESCULPA! DINHEIRO VER DINHEIRO APRENDER DINHEIRO?  

Felipe: (olha para P1, sacode a mão em direção ao IS; aponta um dos objetos na mão da P1) CASA 

MAMÃE FEBRE EU. (meneia a cabeça para cima e para baixo) 

P1: SOMAR... 

IS: (dá atenção a outra criança por alguns segundos, e volta a olhar para Felipe)   

IS: DINHEIRO? 

P1: DOIS.  

Felipe: (vai até sua carteira, pega mais uma nota de dinheiro e entrega ao IS)  

IS: (pega as notas) VINTE-E-UM, VINTE-E-UM. (P1 olha para o IS e sinaliza: UM.) 

P1: (olha para Felipe) UM.  

IS: UM.  

Felipe: UM  

P1: NÚMERO UM.  

Felipe: (mostra a nota para o IS) UM.  

IS: CERTO UM, CERTO.   

P1: NÚMERO UM.  
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Felipe: (sorri e entrega o dinheiro à P1) 

P1: VER, LEGAL. (pega o dinheiro e entrega a sacola)  TCHAU, BOM, TCHAU!  

 

  

Nota-se neste trecho que Felipe consegue formar uma sentença utilizando vários sinais, 

demonstrando uma evolução com relação ao episódio anteriormente apresentado, também em 

decorrência do maior tempo de exposição à Libras. Além do uso de mais sinais o menino 

atingiu um maior nível de abstração, – não repetiu os enunciados do IS e não precisou de 

referentes concretos - conseguiu referir-se a outro tema, de outro tempo e espaço – referindo-

se à CASA e MAMÃE, sinais que não foram realizados por nenhum dos presentes, em 

nenhum momento da atividade. Este fato indica que Felipe se apropriou, em algum momento, 

de diversos sinais, conseguindo trazê-los para o diálogo de forma contextualizada.  

A brincadeira de supermercado e a recomendação do IS podem ter desencadeado no menino a 

lembrança de alguma situação semelhante vivenciada, ou talvez simplesmente ele tenha 

conseguido entrar no jogo de faz-de-conta, assumindo um outro papel na brincadeira; o fato é 

que por meio da brincadeira e do diálogo travado com o IS, Felipe pode enunciar em Libras, 

demonstrando que sua linguagem evoluiu ao longo do semestre.  

Um estudo de Lacerda e Lodi (2006) revelou que a criança surda começa a narrar em Libras a 

partir das experiências de interação com parceiros da língua, ou seja, adultos surdos, pessoas 

fluentes em Libras, outras crianças surdas em fase de aprendizado da língua; é principalmente 

nessas situações, em que a língua de sinais se faz presente, que os discursos narrativos da 

criança surda emergem. Acrescenta-se ainda outro fator importante: para crianças surdas é de 

fundamental importância que estes momentos sejam possibilitados por meio de brincadeiras e 

jogos, pois a linguagem se desenvolverá de forma contextualizada e prazerosa.  

Considerações Finais 

 

Os dados analisados possibilitaram a visualização do processo de aquisição de Libras por uma 

criança surda no Ensino Infantil. Os episódios apresentados revelaram alguns momentos em 

que o uso da Libras emerge em meio a brincadeiras, e permitiram a reflexão acerca de 

aspectos relevantes em tais eventos. 

É de extrema relevância que a criança surda, desde a mais tenra idade, entre em contato com 

usuários de Libras; embora ainda nos dias atuais não se encontrem muitas experiências 

escolares nesse sentido, a escola é o local onde mais rapidamente se daria o aprendizado da 

língua – pelo tempo a que seriam expostos à Libras diariamente e pelos interlocutores 

presentes neste ambiente. Se a escola contar com profissionais adequados e que sirvam de 

modelo (lingüístico e cultural) à criança, e ambiente linguístico apropriado, ou seja, que 

ofereçam à criança atividades que permitam o narrar em diferentes gêneros e de forma 

contextualizada, certamente sua linguagem se desenvolverá mais facilmente, e seu 

conhecimento informal tornar-se-á língua.  
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A brincadeira, conforme se pode observar nos episódios acima apresentados, vem se 

mostrando uma estratégia bastante adequada para o ensino de Libras as crianças surdas dessa 

faixa etária (na Educação Infantil); se bem conduzida, pode promover avanços rápidos com 

relação ao aprendizado da língua (que lhe dará acesso aos demais conhecimentos), além da 

interação entre pares, fundamental para o desenvolvimento da linguagem e significação do 

mundo e de si própria e, consequentemente, de sua subjetividade.  

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 bilíngües mostram-se bastante adequadas nesse sentido, - já que muitas 

escolas ditas inclusivas não apresentam propostas como a descrita neste estudo. 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.  
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