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O ENSINO DA LIBRAS PARA OUVINTES NA ESCOLA COMUM 

 

Anderson de Abreu 

Pamela Estefani Corá 

Profª. Dra. Jane Teresinha Donini Rodrigues 

                  Profª. Dra. Patrícia Graff  

 

Resumo: O presente artigo tem como tema de pesquisa o uso e a difusão da Libras 
por estudantes ouvintes que têm acesso a esta língua no decorrer do processo de 
escolarização, com o objetivo de identificar se, no cotidiano escolar, os alunos 
difundem e fazem uso desta língua como meio de comunicação com os surdos. Trata-
se de uma pesquisa de campo que percorreu um caminho qualitativo, de cunho 
etnográfico, observando o comportamento de um determinado grupo de pessoas no 
cotidiano escolar. A pesquisa mostra que os alunos ouvintes fizeram o uso da língua 
de sinais dentro da escola, mas há uma diferença deste uso pelo gênero masculino e 
feminino. Os alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental têm uma aproximação 
maior com a língua de sinais, diferentemente dos alunos que frequentam os Anos 
Finais e o Ensino Médio, que pouco fizeram uso. Destaca-se, também, a importância 
do professor bilíngue dentro da escola e a sua forma de dialogar com todos os alunos, 
usando a língua de sinais e oralizando. Diante dos dados expostos, conclui-se que a 
língua de sinais é importante para os alunos ouvintes e surdos dentro da escola 
comum/regular, possibilitando a inclusão do aluno surdo de forma efetiva. 
 

Palavras-chave: Libras. Ouvinte. Identidade de gênero. Professor bilíngue. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS é a segunda língua reconhecida no 

nosso país desde 2002, quando foi aprovada a Lei nº 10.436/2002, que em seu Art. 

1º a reconhece “como meio legal de comunicação e expressão”.  Consideramos ser 

uma lei recente quando olhamos para o contexto das mudanças nos campos 

linguísticos e culturais. No entanto, o ensino de Libras não é muito presente nas 

escolas, tampouco faz parte dos currículos escolares da educação comum.  

Nesta pesquisa abordamos elementos que destacam a importância do ensino 

da Libras para ouvintes e suas contribuições ao ensino comum1. A pesquisa foi 

                                                           
1  Usaremos o termo escolas/ensino comum por entendermos que existem escolas especiais e que seu 

funcionamento e organização também é regular, portanto, cabe melhor o termo comum para se referir a escola 
convencional.  
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realizada em uma escola da rede estadual no município de Chapecó/SC, na qual 

buscamos observar o cotidiano escolar de estudantes ouvintes e surdos, que 

frequentam o ensino comum/regular e têm, ao longo do processo de escolarização, o 

acesso à Libras. Conforme registros na secretaria da escola, no ano de 2019, há nove 

alunos surdos matriculados. A escola, locus da pesquisa, é a mais antiga do 

município, tendo iniciado seus trabalhos em meados de 1930. Nesse tempo, passou 

por diversos processos de nomeação e, em 1971 passou a denominação atual “Escola 

de Educação Básica Marechal Bormann”. Segundo o Projeto Político Pedagógico - 

PPP (2018), em 1981 foi criada a Sala de Recursos para Deficientes Auditivos, hoje 

denominada Sala de Recursos para Portadores2 de Necessidades Especiais, que 

atende toda a região, sendo referência e reconhecida como Escola Pólo.  

Este histórico da escola se tornou um critério fundamental para que a 

definíssemos como locus da nossa pesquisa. Trata-se de uma das escolas pioneiras 

na inclusão de alunos surdos, no contexto da educação comum em Chapecó e tem 

experiência acumulada no ensino de Libras para alunos ouvintes e surdos. A partir 

desse contexto buscamos identificar os usos que alunos ouvintes e surdos fazem da 

língua de sinais nos espaços da escola, tendo como problema de pesquisa:  como o 

estudante ouvinte, que têm acesso a Língua Brasileira de Sinais no decorrer do 

processo de escolarização, difunde e faz uso desta língua no cotidiano escolar?  

O objetivo principal da nossa pesquisa foi identificar se, no cotidiano escolar, 

os estudantes que têm acesso a Língua Brasileira de Sinais, no decorrer do processo 

de escolarização, difundem e fazem uso desta língua como meio de comunicação 

com os surdos na escola pesquisada. Pudemos, assim, distinguir se os estudantes 

têm domínio sobre a língua de sinais e compreender a importância do ensino da Libras 

desde o início da escolarização. 

A pesquisa surgiu a partir da nossa indignação a respeito do não uso da Libras 

por pessoas ouvintes em alguns meios da sociedade, inclusive no meio escolar. 

Acreditamos que seja importante acontecer essa difusão, tendo em vista que não 

existe uma lei que obrigue as escolas de ensino comum a inserirem a Libras em seu 

currículo e poucas escolas abrem espaço para que se possa ensinar a língua de sinais 

às pessoas ouvintes.  

                                                           
2   O termo “Portadores” utilizado no PPP da escola, não é mais utilizado. A terminologia adequada é  

pessoa com deficiência.  
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A presença de surdos em nossa sociedade está cada vez mais visível. 

Conforme os dados do último censo demográfico (2010), divulgado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil existem cerca de 9.717.318 

pessoas que declaram ter algum tipo de deficiência auditiva. No município de 

Chapecó/SC temos um total de 8.656 pessoas que declaram ter algum tipo de 

deficiência auditiva. Percebe-se que o número de pessoas que apresentam alguma 

perda na audição, seja ela total ou parcial, é um número alto. Fica evidente a 

necessidade do uso e difusão da Libras como meio de comunicação não só entre 

surdos, mas entre surdos e ouvintes. Se incluir é garantir acesso de todos aos bens 

culturais, materiais e imateriais, construídos pela humanidade no seu processo de 

socialização, então temos que pensar que uma língua, que é um bem imaterial e 

cultural, precisa ser usada pelos diferentes sujeitos, a fim de acessar os meios criados 

para a sobrevivência em sociedade. 

As escolas, ao abrirem espaço para o ensino de Libras, abrem portas para que 

haja um fortalecimento da inclusão. Com a nossa pesquisa identificamos que o ensino 

de Libras para os ouvintes nos espaços escolares é significativo para toda a 

comunidade escolar. Por meio disso, conseguiremos incentivar outras escolas a 

inserirem a Libras em seus currículos, desde os primeiros anos no ensino comum. 

Com intuito de publicizar nossa pesquisa, organizamos este artigo que, em sua 

introdução, trazemos o tema, o problema e o objetivo da pesquisa, assim como a 

motivação para desenvolvê-la. Na sequência apresentamos o procedimento 

metodológico usado para a realização da pesquisa, as análises e discussões dos 

dados que estão divididas em três partes assim nominadas: 1) Libras e Gênero, 2) O 

uso da Libras nos diferentes níveis da escolarização e 3) Intermediação com o 

professor(a) bilíngue. Nelas mostraremos o caminho percorrido para a realização da 

pesquisa e os elementos descritos no diário de campo3 que constituem os dados 

coletados e organizados em categorias analíticas, a partir das aproximações 

possíveis. Cada categoria analítica traz os dados tensionados com alguns autores. 

Por último, trazemos as considerações finais do nosso artigo, procurando registrar as 

aprendizagens adquiridas e as indicações possíveis a partir dos resultados 

apresentados. 

 

                                                           
3 Instrumento escolhido para a realização de coleta de dados.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa percorreu um caminho qualitativo, de cunho etnográfico 

por dedicar-se a observar, minuciosamente, o comportamento de um grupo de 

estudantes ouvintes e surdos, em sua comunicação por meio da Língua Brasileira de 

Sinais. A abordagem etnográfica na investigação científica, segundo Mattos e Castro 

(2011, p. 10), destina-se a “obter uma descrição densa, a mais completa possível 

sobre um grupo particular de pessoas e o significado das perspectivas imediatas que 

eles têm do que fazem”. 

Para tentar compreender o campo pesquisado, realizamos um levantamento 

de pesquisas na plataforma de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Utilizamos alguns descritores como: “gênero - 

Libras”, “surdo - inclusão”, “anos iniciais - Libras”, “surdo - gênero”, “anos finais - 

Libras”, “anos finais - inclusão do surdo”, “Libras - surdez”, “professor bilíngue - anos 

iniciais”, “professor bilíngue - anos finais”, “professor bilíngue - surdo”, “professor 

bilíngue - gênero”, “professor bilíngue - Libras”, “Libras - bilíngue” e “ouvinte - bilíngue”. 

Em nossa busca encontramos 962 resultados, sendo analisados os títulos e os 

resumos. Por meio dessa seleção, encontramos 08 artigos que correspondiam ao 

nosso objetivo de pesquisa. A leitura dos resumos e dos artigos, na íntegra, 

instrumentalizou as discussões que fizemos dos dados de pesquisa, na parte analítica 

deste artigo. 

Após finalizar o projeto de pesquisa, encaminhamo-lo à Gerência Regional de 

Educação (GERED), para a autorização da pesquisa de campo, e posteriormente, 

submetemos ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFFS), com parecer de 

aprovação nº 3.199.862. Com a autorização do CEP/UFFS, começamos a fazer as 

observações no espaço escolar. As observações possibilitaram a produção dos dados 

analisados, utilizando o diário de campo como estratégia metodológica. O uso dessa 

estratégia ocorreu sem um contato direto com esse grupo de estudantes, 

assegurando um melhor resultado por não ter influência dos pesquisadores.  

As observações foram realizadas em um espaço de tempo de três semanas, 

totalizando dez idas a campo, sendo que dividimos cinco períodos de manhã e cinco 

à tarde, o que resultou em 32 horas e 15 minutos de observações. A identificação dos 

participantes da pesquisa se deu a partir do nosso conhecimento sobre a língua de 
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sinais. Por meio dela foi possível o reconhecimento dos alunos surdos e ouvintes que 

faziam o uso dessa língua. A estratégia metodológica utilizada foi, primeiramente, 

identificar os alunos surdos no espaço, para depois conseguir identificar se os alunos 

ouvintes faziam o uso ou não desta língua. Buscamos também, identificar os lugares 

que eles mais frequentavam na escola e assim conseguimos distinguir se os alunos 

faziam ou não uso da Libras na escola comum.  

Para análise dos dados coletados, partimos da recorrência dos acontecimentos 

durante nossas observações, assim elencamos algumas categorias analíticas que 

foram aparecendo com mais frequência ao longo da pesquisa. Na primeira categoria, 

denominada Libras e gênero, observamos que o interesse pela Libras e o seu uso na 

comunicação é mais intenso no gênero feminino, o que faz com que as meninas usem 

essa língua com mais frequência que os meninos. Na segunda categoria, denominada 

o uso da Libras nos diferentes níveis da escolarização, discutimos o modo como os 

alunos dos Anos Inicias fazem um uso mais intenso da Libras do que os demais 

alunos. Na terceira categoria, denominada intermediação com o professor(a) bilíngue, 

buscamos identificar as estratégias que a professora bilíngue utilizava para conversar 

com os alunos surdos e ouvintes.  

 

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÕES  

3.1 LIBRAS E GÊNERO 

 

A escola é um ambiente de trocas e de constituições dos saberes, tendo como 

aspectos a subjetividade dos indivíduos que ali estão, como o afeto, a rejeição, as 

relações sociais e as interações de todas as formas. Posto isso, entendemos que a 

escola constitui um ambiente em que deveria ser problematizada a identidade de 

gênero, trazendo esse tema para mais perto dos estudantes, pois ele perpassa a 

nossa constituição enquanto sujeitos femininos ou masculinos. 

De forma geral, com base em dados empíricos, o conceito de gênero que mais 

está em voga, dentro da escola e na comunidade externa e advindo de uma sociedade 

que parte de um princípio em que a cultura define a educação desses indivíduos, 

limita-se a uma distinção entre homem ou mulher, menino ou menina. Cabe ressaltar, 

que ao estudarmos sobre o histórico deste tema, percebemos que houve e ainda há 

diversas discussões para elucidar um conceito sobre identidade de gênero, posto que 
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é oriundo das necessidades de colocar em pauta as diferenças sociais percebidas 

entre os sexos. Conforme Colling e Tedeschi (2019, p. 330), o conceito de gênero “[...] 

surgiu com força na segunda metade dos anos 1980. [...] Gênero buscaria então dar 

conta de relações socialmente constituídas dos, [...] gêneros feminino e masculino, 

suas variações e hierarquização social”. Corroborando com esta noção, a 

diferenciação dos sexos não é algo natural, mas sim construído socialmente. 

Conforme Louro (2008), 

 
[...]decididamente, fazer de alguém um homem requer, de igual modo, 
investimentos continuados. Nada há de puramente “natural” e “dado” em tudo 
isso: ser homem e ser mulher constituem-se em processos que acontecem 
no âmbito da cultura. (LOURO, 2008 p.18). 

 
 

O pertencimento a um determinado gênero dita um padrão de normas e 

condutas sociais que devem ser seguidas e que está presente em todos os âmbitos 

sociais, abrangendo desde a família, perpassando a escola e seguindo para as outras 

instâncias. Vale ressaltar que “a construção do gênero e da sexualidade dá-se ao 

longo de toda a vida, continuamente, infindavelmente.” (LOURO, 2008, p.18). 

Como argumentado anteriormente, a tendência da sociedade é resumir o 

gênero ao sexo masculino ou feminino (meninos ou meninas), compreendidos como 

sujeitos diferentes e as instituições educativas não são a exceção à regra, pois 

perpetuam essa visão nos modelos de escolas tradicionais. As escolas trazem 

culturalmente esses conceitos e os imprimem nas práticas educacionais. Desta forma 

Louro (1997), afirma que,  

 
[...] essas concepções foram e são aprendidas e interiorizadas; tornam-se 
quase “naturais” (ainda que sejam “fatos culturais”). A escola é parte 
importante desse processo. Tal “naturalidade” fortemente construída nos 
impeça denotar que, no interior das atuais escolas, onde convivem meninos 
e meninas, rapazes e moças, eles e elas se movimentem, circulem e se 
agrupem de formas distintas. (LOURO, 1997, p. 60).  

 

Com este olhar, a partir dos dados empíricos coletados na pesquisa de campo, 

é possível perceber que a maioria dos meninos não utilizam a língua de sinais, o que 

constitui uma barreira para a comunicação e dificulta algumas relações interpessoais. 

A partir dos acontecimentos observados, percebemos que as meninas buscaram 

novas experiências e possibilitaram uma interação importante com os surdos. 

Durante a pesquisa, observamos que, entre os alunos ouvintes do sexo 

masculino, apenas um fez o uso da Libras, muito brevemente, diferente das alunas 
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ouvintes do sexo feminino, que buscavam aprender a língua de sinais e faziam o uso 

dentro da escola. Entendemos que esse interesse possibilitou uma comunicação com 

os alunos surdos que frequentam a escola, incluindo-os no espaço escolar de forma 

mais efetiva. Nesse sentido, destacamos uma situação observada e descrita no diário 

de campo: “um aluno surdo se direcionou a um grupo de meninos ouvintes, próximo 

à secretaria da escola, nesse grupo apenas um menino ouvinte conversava, em língua 

de sinais, com o aluno surdo” (Diário de campo do dia 16 de abril de 2019). Esse 

momento foi o único que presenciamos, durante o período de observações, por parte 

dos meninos ouvintes do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. 

Por mais que tenha sido o único momento, caracteriza o início de uma inserção das 

pessoas com surdez em alguns grupos no ambiente escolar. Os alunos ouvintes do 

sexo masculino poderiam incluir o aluno surdo nos intervalos e conversarem em língua 

de sinais, fazendo com que esse aluno surdo fosse incluído em todos os espaços da 

escola. No entanto, observamos que eles (ouvintes) não buscam se aproximar dos 

alunos surdos para dialogar. 

O número de alunas ouvintes do sexo feminino, que faziam o uso da Libras, 

era maior quando comparado com os meninos ouvintes. Elas demonstraram não se 

importar em fazer uso dessa língua ou querer aprender mais. Elas interagiam 

facilmente com os surdos, mostrando-nos que não havia barreiras que as impedissem 

de ter esse contato com os surdos e a sua língua. Percebemos, também, que quando 

elas tinham dúvidas de algum sinal para determinada palavra, buscavam ajuda ou 

soletravam para poderem se comunicar. Desse modo, entendemos que, no contexto 

pesquisado, as meninas buscam ter uma interação social mais qualificada com os 

alunos surdos, por meio da língua de sinais. 

Em relação aos alunos do 1º ano ao 4º ano do Ensino Fundamental, 

demonstraram uma maior facilidade na comunicação, nessa interação com o outro, 

sem diferenciações de gênero. Nessa etapa da escolarização, sentimos que eles 

demonstram ser mais espontâneos na sua forma de pensar ou agir, diferentemente 

dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, 

proporcionando uma interação significativa com todos os alunos, independente se é 

surdo ou ouvinte, menino ou menina. 

 Levando em consideração esses aspectos, parece-nos imprescindível a 

necessidade de um olhar mais atento aos alunos, principalmente nesse contexto. 

Notamos que há pouco uso da língua de sinais pela maioria do gênero masculino, 
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havendo, de certa forma, uma exclusão dos alunos surdos que manifestam 

pertencimento a  esse gênero, no grupo de alunos ouvintes. No entanto, destacamos 

que os alunos têm uma boa convivência dentro do espaço escolar, por meio de 

relações de respeito entre ouvintes e surdos. Desse modo, salientamos a importância 

do uso da Libras dentro da escola, indiferente da identidade de gênero, pois a escola 

comum recebe alunos surdos e ouvintes de gênero masculino e feminino.  

 

 

3.2 O USO DA LIBRAS NOS DIFERENTES NÍVEIS DA ESCOLARIZAÇÃO 

 

A Língua Brasileira de Sinais teve a sua origem da Língua de Sinais francesa, 

em meados do século XIX. No entanto, somente com a aprovação da Lei nº 10.436 

de 24 de abril de 2002, teve seu reconhecimento linguístico, passando a assumir um 

status de língua brasileira. A partir disso ela passou a ser a língua materna dos surdos 

assumida como a primeira língua (L1), sendo, prioritariamente, ensinada antes da 

língua portuguesa escrita como a segunda língua (L2). Em uma perspectiva bilíngue, 

o ensino das duas línguas viabiliza um melhor aprendizado desses alunos, pois 

facilita, para as crianças surdas, a aprendizagem das demais áreas do conhecimento. 

Para Marques, Barroco e Silva (2013, p.511), “O bilinguismo refere-se ao domínio e 

uso de duas línguas. No Brasil, o bilinguismo para os surdos estabelece o uso da 

Libras, como primeira língua e da língua portuguesa na modalidade escrita, como 

segunda língua”. Sobre o bilinguismo, Kelman, Lage e Almeida (2015, p.126 e 127), 

ainda destacam que: 

 

Entende-se por bilinguismo a capacidade de se utilizarem duas línguas em 

momentos e contextos diferentes. A maioria das crianças tem a capacidade 

e a facilidade de aprender mais de uma língua. [...] vantagens de ser bilíngue, 

[...] aprender novas palavras facilmente e comunicar-se com um número 

maior de pessoas [...]. (KELMAN; LAGE; ALMEIDA, 2015, p.126 e 127). 

  

Conforme o Decreto nº 5.626/2005, a Libras está apenas inserida nos 

currículos dos cursos de graduação, como o das Licenciaturas e Fonoaudiologia, 

trazendo em questão a não exigência das escolas à ofertarem ou a incluí-la nos 

currículos do ensino comum. Diante desse contexto, está em tramitação um projeto 

de Lei 2.040/11, em que as escolas do ensino comum, tem a obrigação de ofertar o 



9 
 

ensino da Libras, objetivando que as crianças ouvintes e surdas possam ter acesso a 

ela desde cedo, porém ela só é válida em municípios com mais de 10 mil habitantes. 

No entanto, este projeto de Lei está no aguardo da sua aprovação, sendo negada no 

último parecer no dia 15 de maio de 2019, pela relatora na Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania (CCJC).   

Na escola pesquisada, o ensino de Libras não faz parte do currículo escolar 

como uma disciplina, mas é incluída nas aulas, sendo que cada semana um professor 

cede um período da sua aula para o ensino da Libras. No entanto, não conseguimos 

acompanhar nenhuma aula, pois no momento em que realizamos a pesquisa não 

havia começado as aulas de Libras nas turmas. Isso parece expressar o lugar 

secundário que a língua de sinais ocupa, além de não fazer parte do currículo escolar, 

é preciso contar com doações de carga horária dos professores, para ensinar a Libras 

aos alunos ouvintes e surdos. Também o que nos chamou atenção, foi que o ano 

letivo já havia começado porém as aulas de Libras ainda não. 

Durante nossas observações, percebemos a diferença que há nas relações 

interpessoais existentes entre alunos do 1º ano ao 4º ano do Ensino Fundamental em 

relação às turmas do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. Os 

alunos dos Anos Finais e do Ensino Médio, apresentaram um aprendizado em língua 

de sinais, contudo, essa condição não se revela nas ações cotidianas e informais na 

escola. Percebemos que os grupos vão se constituindo e nesse meio, há maior 

interação e uso da língua de sinais entre surdos e ouvintes, porém não ocorre uma 

variação de indivíduos, tendem a manter sempre o mesmo grupo. 

Foi possível observar que alguns momentos ocorre exclusão de alguns alunos 

surdos. “Isso deu-se na hora do lanche, momento em que uma aluna surda se 

direciona a uma mesa que tinha alunos ouvintes, porém a ignoram, ela sai dessa mesa 

e se senta sozinha, não havendo contato, interação com mais ninguém. Isso nos 

chamou a atenção, pois não teve um aluno ouvinte, que chegasse e fizesse 

companhia ou tentativa de incluí-la no espaço com os demais alunos ouvintes.” (Diário 

de campo do dia 08 de abril de 2019). Esse comportamento se difere do observado 

com estudantes dos Anos Iniciais, que se apresentavam mais atentos aos surdos, se 

aproximando e inclusive, sinalizando com clara intenção de se comunicar. 

Já os alunos ouvintes dos Anos Iniciais, não só se aproximam como 

demonstram entusiasmo em usar a língua de sinais. Fazem questão de mostrar que 

sabem fazer uso da língua, não demonstram vergonha ou medo de se exporem, 
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sinalizam com seus colegas e usam esse momento também como brincadeira. Uma 

situação registrada em nosso diário de campo e que pode ilustrar as situações acima 

discutidas, foi a observação de, “uma aluna ouvinte que estava de mãos dadas com 

uma aluna surda, no refeitório. As duas conversavam em sinais e brincavam. 

Percebemos que quando a aluna ouvinte não sabia o sinal de alguma palavra, a 

soletrava usando o alfabeto manual para que a aluna surda entende-se.” (Diário de 

campo do dia 08 de abril de 2019). Esta situação também foi observada em outro 

momento, envolvendo outras duas alunas, uma ouvinte e outra surda, que 

“conversavam usando a língua de sinais com apoio do alfabeto manual da mesma 

forma exposta anteriormente” (Diário de campo do dia 11 de abril de 2019). 

As crianças surdas, precisam ter contato o mais cedo possível com a língua de 

sinais, assim como uma criança ouvinte precisa estar imersa em um ambiente onde 

ocorra a comunicação oral para que ela desenvolva a fala. A criança surda, estando 

em contato com outras pessoas surdas ou em ambiente escolar que tenha o ensino 

da Libras, irá aprender essa língua e desenvolverá mais cedo a capacidade de se 

comunicar.  A aquisição da língua é fundante para a criança, desse modo:  

 

[...] a língua de sinais seria uma expressão da capacidade natural para a 
linguagem, de acordo com a perspectiva gerativa. Se há um dispositivo de 
aquisição da linguagem em todos os seres humanos, que deve ser acionado 
mediante a experiência linguística positiva, então a criança [...] deveria ter 
acesso à língua brasileira de sinais o quanto antes, para ativá-lo de forma 
natural. A língua portuguesa não será a língua a acionar naturalmente esse 
dispositivo devido à falta de audição da criança. Esta até pode adquirir essa 
língua, mas nunca de forma natural e espontânea, como ocorre com relação 
à língua de sinais. A escola assim, deve ser o ambiente responsável por 
proporcionar o desenvolvimento da linguagem dessa criança. (SANTANA 
2007, p. 98). 

 

Entendemos que a oferta da Libras na escola favorece o processo da inclusão 

da pessoa surda, e contribui para a interculturalidade4, buscando um novo meio, de 

as pessoas conhecerem e interagirem com outra língua e outra cultura, por isso 

reforçamos a importância do ensino para ouvintes.  

Para que essa inclusão ocorra de forma positiva, as escolas podem lutar para 

incluir o ensino da Libras nos currículos, sendo esta uma forma de os alunos 

aprenderem a língua de sinais desde os primeiros anos da escolarização até os anos 

                                                           
4 Usamos interculturalidade como um conceito que pode dizer da interação entre culturas sem sobreposição 

de uma sobre a outra. 
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finais. A língua de sinais necessita de prática e estudos contínuos para que alcance 

um nível adequado e suficiente para a comunicação. Esse acesso poderia se estender 

para toda a comunidade escolar, especialmente a todos os funcionários que nela 

trabalham. Dessa forma, o ensino da Libras contribuiria para a inclusão do aluno surdo 

no espaço escolar e na sua autonomia de um modo geral.  

Segundo Padilha (2009, p.119), quando alunos surdos e ouvintes estão 

inseridos numa mesma escola, eles estão trocando experiências e vivências, são 

alunos com direitos iguais, como todos os outros. Direito à educação de qualidade, ao 

conhecimento, respeitando cada cultura, adequando-se às diferenças linguísticas e 

os procedimentos metodológicos. A respeito da escola, ressalta ainda que: 

 

A escola seriamente comprometida com o aprendizado dos alunos surdos vê 
e assume o domínio da língua brasileira de sinais para todos que nela estão. 
Todos ganham em conhecimento; todos ganham em partilha de vida: 
ouvintes e surdos. (PADILHA, 2009, p. 119). 

 

O ensino de Libras para pessoas ouvintes nos espaços de educação escolar, 

vem para agregar na formação do ser humano. Percebe-se a importância que a Libras 

tem tanto na constituição do indivíduo como um ser social, quanto na formação da sua 

identidade. A aquisição de uma nova língua, independente da criança ser surda ou 

ouvinte, é imprescindível que se dê durante a fase inicial da sua escolarização, ou até 

mesmo antes.  

A idade em que as crianças começam a aprender uma língua, independente 

se for a língua portuguesa ou a língua de sinais, é importante e significativa. Nesse 

período inicial da escolarização elas apresentam mais facilidade, por isso, em relação 

a Libras, percebemos que os alunos ouvintes dos Anos Iniciais, estavam mais 

presentes e se comunicando com os alunos surdos. Entretanto, conforme essas 

crianças vão passando de série, a interação com os surdos, por meio da língua de 

sinais, vai diminuindo a frequência e a própria procura pelos surdos e pela 

comunicação em sinais.   

Percebemos que o fato de os alunos ouvintes dos Anos Finais, usarem pouco 

a língua de sinais, merece mais atenção por parte da escola, procurando melhorar o 

ensino de Libras, sua difusão e tentando engajar, envolver mais esses alunos ouvintes 

em situações de comunicação e de reconhecimento da diferença  do outro (surdo) e 

assim, utilizar seu modo de comunicação. Entendemos que as escolas têm dificuldade 
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de fazer uso de sua autonomia e incluir, na parte diversificada do currículo, a língua 

de sinais como uma disciplina em todos os níveis de ensino. Contudo, a ousadia e o 

comprometimento com a formação humana dos seus alunos, são critérios 

fundamentais à educação ofertada pelas escolas.  

De acordo com os dados da escola, o número de alunos surdos que frequentam 

o 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, é maior que o número 

de aluno surdo que frequentam o 1º ano ao 4º do Ensino Fundamental, porém o uso 

da Libras por surdos e ouvintes é mais frequente entre os alunos deste último nível. 

Essa diferença é algo que nos chamou a atenção e pode indicar a necessidade de um 

trabalho mais efetivo e contínuo nos níveis mais avançados de escolarização. 

 

 

3.3 INTERMEDIAÇÃO COM O PROFESSOR(A) BILÍNGUE 

 

O bilinguismo, para muitos está direcionado a pessoa que faz apenas uma 

simples tradução de uma palavra ou frase para outra língua, contudo, busca-se um 

conceito em que o professor bilíngue, está relacionado como processo da aquisição 

de uma segunda língua, fazendo o uso, utilizando métodos e recursos adequados no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Para os surdos, o bilinguismo baseia-se na Libras, como a primeira língua 

(língua materna) e a língua portuguesa na modalidade escrita ou oralizada como uma 

segunda língua. Para a pessoa ouvinte, o bilinguismo em sinais, acarreta em ter como 

língua dominante a língua portuguesa escrita e oralizada e a língua de sinais como a 

segunda língua, caracterizando assim o bilinguismo. 

 Com a homologação do Decreto nº 5.626/2005, que prevê a inclusão de alunos 

surdos nas escolas, abriu-se mais um espaço para a atuação dos professores 

bilíngues, principalmente àqueles que atuam nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, auxiliando não somente na aprendizagem da Libras como L1 para o 

aluno surdo mas também como L2 para o aluno ouvinte. 

Conforme o referido Decreto, o professor bilíngue precisa ser formado em 

pedagogia ou outra licenciatura específica e em Libras. De acordo com Lacerda, 

Albres e Drago (2013, p.71), entende-se também que o professor bilíngue é o “[...] 

professor com fluência em Libras que desenvolverá o ensino do português escrito com 

base em metodologias de ensino de segunda língua”.  
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 Na escola pesquisada, a tarefa de ensinar a língua de sinais para surdos e 

ouvintes, está atrelada à atuação da professora bilíngue. Percebemos durante as 

observações, que essa professora assume um papel importante na formação dessas 

crianças surdas e ouvintes, dos Anos Iniciais. Contudo, nos chamou a atenção o fato 

de que, ao se comunicar com os alunos ouvintes e surdos, ela faz uso da língua 

portuguesa oral e da língua de sinais ao mesmo tempo. Essa situação de oralizar e 

sinalizar junto, aconteceu o tempo todo nos intervalos dos alunos. Ao utilizar as duas 

línguas ao mesmo tempo, ocorre um grande risco de sobrepor uma língua a outra e 

no caso da língua de sinais, ao utilizar juntamente com outra língua,  pode acontecer 

variações da língua de sinais, passando a ser um português sinalizado, que se 

diferencia da Libras em sua estrutura gramatical. Além disso, se torna prejudicada, 

mais uma vez a língua materna dos surdos que acabam “aprendendo” a estrutura da 

língua majoritária do português oral. Destaca-se também que “o empenho para 

aprender a língua de sinais, estabelece-se um compartilhamento genuíno de saberes. 

Essa atividade, [...] promoveu o desenvolvimento da docente e dos discentes em 

conjunto” (KELMAN, LAGE e ALMEIDA, 2015, p.136).  

No início da escolarização os alunos precisam ter uma professora bilíngue, 

para que os ajude diretamente no ensino da Libras. Partimos do ponto de que  ao 

deixarmos para ensinar a língua de sinais mais tarde, com uma idade mais avançada, 

as crianças podem apresentar um período crítico, podendo ter  dificuldades na 

aquisição de uma segunda língua, independente de qual seja (SANTANA, 2007).  

Não foi deixado de notar, o fato de que os alunos (surdos e ouvintes) dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, levando em consideração que eles ainda não 

chegaram no período crítico, utilizavam a língua de sinais mais abertamente, 

comunicando-se com mais facilidade, nesse sentido percebe-se a importância do 

ensino da Libras desde o início da escolarização, portanto, salientamos a importância 

de ter uma professora bilíngue preparada para atuar nesse ensino. 

Percebemos que a professora bilíngue sempre ficava com os alunos surdos e 

ouvintes no horário do intervalo. Nesses momentos, muitos dos alunos ouvintes, 

repetiam os sinais em Libras em diálogos e também durante as brincadeiras. Essa 

interação pareceu-nos fundamental para desenvolver o processo de inclusão desse 

aluno surdo, pela intermediação da professora. Conforme Ferreira e Zampieri (2009, 

p.99),  
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A utilização de uma mesma linguagem entre sujeitos é essencial, pois é por 
meio dela que o sujeito se apropria dos conhecimentos que são conduzidos 
ao plano intrapessoal (operação interna), para, assim, orientar e controlar seu 
próprio comportamento. Ao internalizar os conhecimentos que foram 
significativos pelo outro, produz em si uma reconstrução interna de uma 
operação externa (interpessoal) propiciada pela linguagem (FERREIRA; 
ZAMPIERI, 2009, p.99). 

 

O aluno surdo estando junto a seus pares, pode apresentar ou não 

potencialidades, porém, se ele não estiver inserido nesse meio, poderá acarretar em 

um atraso no seu desenvolvimento. Dessa forma, “esse contato com seus pares 

possibilita que esse aluno surdo faça trocas linguísticas efetivas e o aluno ouvinte 

tenha contato com uma nova cultura, favorecendo no seu desenvolvimento” 

(MARQUES, BARROCO E SILVA, 2013, p. 505 e 506). 

Durante a observação, no refeitório, presenciamos diálogos entre professores 

bilíngues e alunos surdos e ouvintes. Em alguns momentos a professora surda, que 

atua na sala de recursos, entrava na conversa e percebemos que, mesmo quando a 

comunicação era somente entre professoras, a professora bilíngue também oralizava 

e sinalizava ao mesmo tempo. Outro momento semelhante foi com a professora que 

realiza o trabalho no Atendimento Educacional Especializado (AEE), ao passar pelo 

refeitório, na hora do intervalo, conversava com os alunos oralizando e usando a 

Libras ao mesmo tempo, da mesma forma que a outra professora bilíngue fazia (Diário 

de campo do dia 03 de abril de 2019). Portanto, o uso das duas línguas ao mesmo 

tempo é recorrente entre as professoras, tanto por aquelas que trabalham na sala de 

aula como as que atuam na sala de recursos e todas, são muito procuradas pelos 

alunos surdos e ouvintes durante os intervalos. Arriscamos atribuir essa prática do 

uso simultâneo de duas línguas à falta de profissionais que pudessem atuar na escola 

para atender as necessidades dos alunos surdos e também dar conta de ensinar a 

língua de sinais aos alunos ouvintes. Ainda, é possível que a formação continuada 

desses professores (bilíngues) seja mais efetiva a ponto de compreenderem que o 

uso simultâneo das duas línguas não atende satisfatoriamente nenhuma das duas e, 

provavelmente, os alunos ouvintes, mais uma vez tenham vantagem sobre os alunos 

surdos no que se refere a assimilação dos conteúdos e a compreensão do contexto 

em que são desenvolvidos. 

Acompanhamos também a atuação de outro profissional, o intérprete. Este em 

alguns momentos, durante as aulas, retirava os alunos surdos da sala para fazer 

alguma explicação ou para realizar alguma outra atividade. Compreendemos que 
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quando o aluno não está na sala de aula, está perdendo conteúdo e acaba se 

prejudicando no acompanhamento dos conteúdos e atividades desenvolvidas nesse 

tempo pela turma. Entendemos que o intérprete sozinho não assegura que ocorra 

uma interação desse aluno surdo em todas as atividades desenvolvidas na escola, 

mas trata-se de um profissional indispensável e que contribui para que o aluno surdo 

tenha acesso aos conhecimentos e aprimore a comunicação entre os próprios surdos 

e também com a comunidade escolar, resultando num melhor aprendizado e sucesso 

na escolarização. 

Podemos, com isso, inferir que o apoio de profissionais da área da surdez é 

imprescindível para os processos de ensino e de aprendizagem da língua de sinais 

aos alunos surdos e ouvintes. E, esses profissionais, na interação com os alunos, 

contribuem para que a cultura e a língua das pessoas surdas, sejam difundidas na 

comunidade escolar, estendendo-se para a sociedade como um todo, por meio de 

cada aluno que levar para suas famílias as descobertas resultantes desse processo 

de aprendizagem e convívio. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer da nossa pesquisa, contextualizamos diversos aspectos que nos 

ajudam a pensar como acontece (como se dá) o uso e a difusão da Libras dentro do 

ambiente escolar. Contudo, abrimos espaço para falar sobre outros aspectos que 

acreditamos ser relevantes e importantes discutir. 

A escola é um ambiente formador e sendo assim ela precisa oferecer 

ferramentas que irão auxiliar a comunidade escolar a fazer, de forma adequada, a 

inclusão desses alunos surdos. Buscamos com a nossa pesquisa, mostrar que 

precisamos ter políticas fortes de inclusão e formação para que tenhamos 

profissionais preparados para trabalhar com os alunos ouvintes e surdos.  

Levando-se em conta tudo o que foi observado, elucidamos que as escolas 

precisam repensar, a partir de suas políticas, como está de fato sendo realizada a 

inclusão dos alunos com surdez, precisamos trabalhar essa questão da inclusão com 

os alunos ouvintes, visto que a inclusão é um movimento de ambas as partes. 

Contudo, sabemos que para alguns ouvintes, a língua de sinais torna-se uma barreira 

para a comunicação. 
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Quando a escola opta em ofertar um ensino bilíngue, precisa ter noção que ela 

está escolhendo um caminho baseado no modelo sociocultural de surdez, e também 

trazendo meios para relacionar-se com a cultura e identidade da pessoa surda. Dessa 

forma, podemos dizer que a escola bilíngue não é aquela que somente irá trabalhar 

com duas línguas na organização e aplicação das suas atividades, mas 

principalmente, procurar espaço para o ensino da língua materna da pessoa surda, 

que é a língua de sinais, sendo um direito do surdo adquiri-la no mesmo tempo que a 

pessoa ouvinte adquire sua língua materna (língua portuguesa). 

Vale reforçar que, quando trata da educação de surdos, o professor tem que 

dominar a língua de sinais para conseguir pensar, didaticamente, maneiras de 

adaptação de conteúdos e atividades que atendam às necessidades específicas e 

dificuldades de cada aluno surdo. Para que não aconteça um atraso na aquisição da 

linguagem, independente se for na modalidade oral ou na língua de sinais, essas 

crianças precisam ter acesso à língua desde pequenas e aí que entra em cena o 

professor bilíngue.  

Na escola pesquisada percebemos que apenas um determinado grupo de 

alunos ouvintes fizeram o uso da língua de sinais. Consideramos que esse número 

de alunos ouvintes que a utilizam, ainda é inferior à expectativa que tínhamos por se 

tratar de uma escola referência na inclusão de alunos surdos e no ensino da Libras. 

Esperávamos que a comunicação entre os alunos ouvintes e surdos fosse mais 

frequente. Dessa forma, entendemos que a escola pode reavaliar a forma de oferta 

da Libras e da prática do bilinguismo no contexto escolar, de modo que a língua de 

sinais passe a se configurar numa segunda língua aos alunos ouvintes e garantida 

como primeira língua aos alunos surdos.  

Não podemos deixar de destacar outro fato importante e que nos chamou a 

atenção durante a pesquisa. Trata-se da ausência de registros históricos sobre a 

implantação da inclusão de surdos nesta escola que é considerada “escola pólo”, 

referência da educação de surdos no município. Os registros, são fontes de pesquisa 

e conhecimento sobre os mais variados aspectos da história. Eles documentam 

modos de vida, de sociedade, de visão de mundo, de formas encontradas para a 

resolução de problemas de diferentes épocas. É de extrema importância existir algum 

registro, documentos que acompanharam uma trajetória, no caso, a trajetória da 

educação de surdos na escola, junto com ouvintes. Um processo de inclusão que 

antecede inclusive a legislação brasileira. Assim como não há registros sobre o início 



17 
 

do trabalho com surdos na escola, também não há registro dos planejamentos, 

discussões e definição de incluir o ensino de Libras, mesmo não fazendo, oficialmente, 

parte do currículo formal da escola. 

Salientamos a importância que o ensino da Libras, tem dentro da escola 

comum para todos que a frequentam. É pensando um ensino para todos que 

podemos, de fato, incluir os alunos surdos, para que eles não tenham apenas contato 

com os professores bilíngues ou com colegas surdos no espaço da escola, mas 

estando lá como todos os outros, possibilitando o diálogo com seus colegas, nos 

horários de intervalo. 

Ficamos inquietos, sem entender o que acontece com o gênero masculino, da 

escola pesquisada que praticamente deixam de usar a Libras no meio escolar. O que 

faz nos questionar porque os alunos meninos não fazem o uso da Libras, como as 

meninas dentro do espaço escolar? Diante disso, fica uma lacuna em nossa pesquisa, 

deixando em aberto, possibilidade de realizar outras pesquisas para melhor entender, 

compreender o que de fato acontece com o gênero masculino e porque há tanta 

diferença no que diz respeito à identidade de gênero e o uso da Libras.  

Dessa forma, ficaram algumas indagações, que nos levam a pensar e 

questionar o modelo de ensino que muitas escolas possuem: será que as escolas de 

ensino comum estão em condições materiais, humanas (quadros docentes, 

intérpretes, instrutores...), pedagógicas e políticas para ofertar um ensino bilíngue? 

Vale destacar que há falha no nosso sistema, nas políticas educacionais e na 

sociedade como um todo para contemplar e compreender a singularidade da pessoa 

com surdez.  

 

 

THE TEACHING OF BRAZILIAN SIGN LANGUAGE TO TYPICALLY-HEARING 

STUDENTS IN REGULAR SCHOOL 

 

Abstract: The research topic of this article is the use and the promotion of the Brazilian 
Sign Language (LIBRAS) by typically-hearing students that have access to this 
language during the schooling process, with the aim of identifying whether, in the 
school routine, students promote and use this language as a means of communication 
with the deaf. It is a qualitative field research, with ethnographic characteristics, 
observing the behavior of a specific group of people in school routine. The research 
shows that typically-hearing students made use of the Brazilian Sign Language inside 
school, but there is a difference of use by female and male genders. Students from the 
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first years of Elementary School have a bigger approach to the sign language, differing 
from those students in the final years and High School students, who have made little 
use of it. Other highlight is the value of the bilingual teacher inside school and his/her 
way of interacting with all the students, using the sign language and verbalizing. In 
face of the exposed data, it is possible to conclude that sign language is important to 
both typically-hearing students and deaf students inside the standard/regular school, 
allowing the deaf student inclusion in a effective way. 
 

Keywords: Brazilian Sign Language. Typically-hearing students. Gender identity. 

Bilingual teacher. 
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