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Às educadoras e aos educadores da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 
  

Apresentamos a todos os profissionais da Rede Municipal de Ensino a versão preliminar do Currículo de 
Língua Brasileira de Sinais e do Currículo de Língua Portuguesa para Surdos, que compõem o processo de Atualização 
Curricular. 

O processo de construção destes documentos iniciou em fevereiro de 2018 com a constituição de dois 
Grupos de Trabalho que contaram com as equipes da SME: Núcleo Técnico do Currículo (NTC), Divisão de Educação 
Especial (DIEE), Divisão de Ensino Fundamental e Médio (DIEFEM), Núcleo Técnico de Avaliação (NTA); pelos 
profissionais de referência na educação de surdos: Professores Bilíngues, Professores especialistas em Língua 
Portuguesa e Libras, Instrutores Surdos, que atuam nas EMEBS e Escolas Polo; Professores de Atendimento 
Educacional Especializado (PAEE), Professores de Apoio e Acompanhamento à Inclusão (PAAI), representantes da 
Comunidade Surda e pelos Assessores Professor Doutor Felipe Venâncio Barbosa e Professora Mestre Sylvia Lia 
Grespan Neves. 

De forma coletiva e com a participação ativa dos integrantes dos GTs, os quais traziam, também, proposições 
das unidades educacionais e grupos que representavam, a construção desse documento partiu das experiências e 
vivências das pessoas surdas e dos profissionais que atuam na educação bilíngue. Alguns registros desse processo 
podem ser visualizados por meio do link: https://www.youtube.com/watch?v=BvQN18DLleo 

O Currículo de Língua Brasileira de Sinais está organizado desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental. 
Na Educação Infantil apresenta proposições quanto às habilidades linguísticas necessárias para que bebês e crianças 
surdas possam se comunicar em língua de sinais. Os conceitos apresentados no currículo estão relacionados aos 
direitos de aprendizagem e organizados em três áreas: Exploração da Visualidade, Organização Linguístico-Motora, e 
Compreensão e Interação. No Ensino Fundamental está organizado por ciclos e anos contendo, para cada ano, quatro 
eixos: Uso das Línguas de Sinais, Identidade Surda, Análise Linguística e Arte e Literatura Surda. 

 
 O Currículo de Língua Portuguesa para Surdos foi elaborado com base no entendimento que a Língua 
Portuguesa para Surdos deve ser subsidiada pelos recursos linguísticos e cognitivos das línguas de sinais e organiza-se, 
para o Ensino Fundamental, por ciclos e anos, contendo, para cada ano, cinco eixos: Prática de Leitura de Textos, 
Prática de Produção Sinalizada, Prática de Análise Linguística, Prática de Produção de Textos Escritos e Dimensão 
Intercultural.  

 
Esperamos sua participação com sugestões e apontamentos para a construção de um documento curricular 

que subsidie o trabalho em sala de aula e que, além disso, indique outras possibilidades reais para o efetivo uso deste 
documento.  

 

PROPOSTA PARA DISCUSSÃO DA ATUALIZAÇÃO CURRICULAR 

Cada Unidade Educacional (UE) poderá organizar de modo que melhor contemple suas necessidades. O importante 
é que se assegure a participação de todos, seja no coletivo ou individualmente. 
 
Sugestão de Roteiro - Currículo de Língua Brasileira de Sinais  
 

1. Ler, na íntegra, os “Documentos Orientadores” que estão disponíveis no Pátio Digital; 
2. Realizar a leitura das questões presentes nas “Enquetes”; 
3. Sugerir pontos que necessitam de aprofundamento(s), alteração(ões) ou acréscimo(s); 
4. Indicar registro de cenas ocorridas no cotidiano da Educação Infantil que possam ser inseridas no documento 

para ilustrar os Direitos de Aprendizagem.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BvQN18DLleo
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Sugestão de Roteiro - Currículo de Língua Portuguesa para Surdos 
 

1. Ler, na íntegra, os “Documentos Orientadores” que estão disponíveis no Pátio Digital; 
2. Realizar a leitura das questões presentes nas “Enquetes”; 
3. Sugerir pontos que necessitam de aprofundamento(s), alteração(ões) ou acréscimo(s). 

 
 
Nas EMEBS 
Preenchimento individual da “Enquete”  

 Professor de Língua Portuguesa (Ciclo Interdisciplinar e Autoral) 

 Professor de Libras 

 Instrutor de Libras  
 
Preenchimento coletivo da “Enquete” – indicando a quantidade de participantes 

 Professores Bilíngues de Educação Infantil 

 Professores Bilíngues de 1º ao 5º ano  
 
Nas Escolas Polo Bilíngue 
Preenchimento individual da “Enquete”  

 Professor Bilíngue de Língua Portuguesa para Surdos  

 Instrutor de Libras 

 Intérprete  
 
Preenchimento coletivo da “Enquete” – indicando a quantidade de participantes 

 Professores Bilíngues de Educação Infantil 

 Professores Bilíngues de 1º ao 5º ano  
 
 

Bom Trabalho! 
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“Enquete” - Língua Brasileira de Sinais 
 
 
 

A “Enquete” é composta por questões abertas e questões objetivas. 
 

As questões objetivas são apresentadas numa escala que varia de 1 a 5 sendo, (1) “discordo totalmente” e (5)  “estou 
totalmente de acordo”. 
 
Nas questões abertas será possível inserir comentários com o limite de 1000 caracteres. 
 
Segue figura ilustrativa: 
 

 
As questões estão apresentadas conforme sequência abaixo: 
 
Você considera que o conteúdo teórico, conceitos e discussões apresentados na Parte 2 – Educação 
Bilíngue para Surdos fornecem a base necessária para a Proposta da Educação Bilíngue para Surdos da 
RME-SP? 
 
O Currículo de Língua de Sinais para a Educação Infantil contempla as bases linguísticas para a aquisição e 
desenvolvimento de linguagem da bebês e crianças surdas? 
 
Os conceitos apresentados no Currículo de Língua Brasileira de Sinais contemplam a base necessária para 
a compreensão das proposições de direitos de aprendizagem da Libras para bebês e crianças surdas? 
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Se julgar necessário, aponte acréscimos/exclusões/sugestões aos textos acima, indicando a que partes, 
tópicos e/ou itens se referem. 

 
Em seguida são apresentadas as questões objetivas sobre os Eixos Temáticos por Ciclos (Alfabetização, 
Interdisciplinar e Autoral) sendo que ao final de cada Ciclo há a possibilidade de registrar contribuições 
específicas: 
 
Sobre os Eixos - Ciclo de Alfabetização 
Quanto aos objetos de conhecimento e aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do eixo "Uso 
das Línguas de Sinais" 
 
Quanto aos objetos de conhecimento e aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do eixo 
"Identidade Surda" 
 
Quanto aos objetos de conhecimento e aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do eixo 
"Análise Linguística" 
 
Quanto aos objetos de conhecimento e aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do eixo "Arte e 
Literatura Surda" 
 
Se julgar necessário, aponte acréscimos/exclusões/sugestões aos eixos acima, indicando eixo(s), ano(s), 
objeto(s) de conhecimento(s) e/ou objetivo(s) de aprendizagem e desenvolvimento a que se referem. 
 
 
Sobre os Eixos - Ciclo Interdisciplinar 
Quanto aos objetos de conhecimento e aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do eixo "Uso 
das Línguas de Sinais" 
 
Quanto aos objetos de conhecimento e aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do eixo 
"Identidade Surda" 
 
Quanto aos objetos de conhecimento e aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do eixo 
"Análise Linguística" 
 
Quanto aos objetos de conhecimento e aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do eixo 
"Literatura" 
 
Se julgar necessário, aponte acréscimos/exclusões/sugestões aos eixos acima, indicando eixo(s), ano(s), 
objeto(s) de conhecimento(s) e/ou objetivo(s) de aprendizagem e desenvolvimento a que se referem. 
 
Sobre os Eixos - Ciclo Autoral 
Quanto aos objetos de conhecimento e aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do eixo "Uso 
das Línguas de Sinais" 
 
Quanto aos objetos de conhecimento e aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do eixo 
"Identidade Surda" 
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Quanto aos objetos de conhecimento e aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do eixo 
"Análise Linguística" 
 
Quanto aos objetos de conhecimento e aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do eixo 
"Literatura" 
 
Se julgar necessário, aponte acréscimos/exclusões/sugestões aos eixos acima, indicando eixo(s), ano(s), 
objeto(s) de conhecimento(s) e/ou objetivo(s) de aprendizagem e desenvolvimento a que se referem. 
 
 
 
A Educação Bilíngue que almejamos só poderá se efetivar se houver um movimento coletivo e significativo de 
qualificação das práticas desenvolvidas cotidianamente nas unidades da Rede Municipal de São Paulo. 
 
Agradecemos pela participação em mais uma etapa do percurso de atualização do “Currículo de Língua Brasileira de 
Sinais”. 
 
Obrigada(o) por seu compromisso e colaboração! 
 
Bom trabalho! 
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Parte 2 - O Currículo Bilíngue para Surdos 

 
 

 Introdução 

A Educação de Surdos 

A educação de surdos tem sido objeto de estudo e discussão há muitas décadas. Diversos 

autores, no Brasil e no mundo, apresentaram suas posições e análises (Pickersgil, 1996; Lou, 1996; Levy, 

1999; Moura, 2000; Moura et al., 2005). Um ponto comum entre diversos estudos é a presença de 

metodologias baseadas na visualidade já nas primeiras tentativas de educar as pessoas surdas, que 

caminharam para uma mudança de paradigma com a instauração do Oralismo na década de 1880 e 

retornando para propostas baseadas na visualidade linguística nos anos de 1960. 

O uso das línguas na história da educação de surdos não foi uniforme. No Brasil, os passos iniciais 

da educação de surdos tiveram foco na língua oral, com caráter normalizador e proibitivo em relação ao 

uso da língua de sinais nos espaços escolares.  

A referência que marcou a instauração da oralidade como modo preferencial de comunicação nos 

espaços educacionais foi o II Congresso Internacional de Educação dos Surdos, realizado em Milão 

(Sánchez, 1990; Moura, 2000). Naquele evento as discussões sobre a língua de sinais, mesmo antes das 

proposições de William Stoke sobre a Língua de Sinais Americana, já sinalizavam a preocupação dos 

educadores com a forma de comunicação das pessoas surdas e o reconhecimento de uma estrutura 

significativa e relevante na modalidade visuoespacial (Kinsey, 2011). Entretanto, as metodologias oralistas 

tiveram peso maior para os participantes, sendo defendidas por uma classe de profissionais oralistas que 

tinham como objetivo dar consistência e força às suas posições com relação às metodologias para a 

educação dos surdos e, então, foram condenadas as propostas que utilizavam línguas de sinais.  

 

As Antigas Práticas Baseadas em Línguas Orais 

Com a divulgação das práticas baseadas na oralidade como sendo as que deveriam ser 

privilegiadas, a educação de surdos começa a experimentar um período em que a estimulação auditiva e o 

desenvolvimento da fala, da língua oral ganha espaço de destaque. O objetivo principal neste contexto era 

a normalização da pessoa surda tidas como deficientes, naquela época, e a integração dessas pessoas na 

comunidade ouvinte, dando exclusividade à língua oral (Watson, 1998). 

A divulgação dessa filosofia oralista inaugura um período de opressão às línguas de sinais. Não 

bastasse o foco na língua oral, os educadores começaram a atribuir ao uso da língua de sinais o insucesso 
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dos métodos praticados pelos oralistas e a proibir que crianças e jovens surdos usassem a língua de sinais 

em ambientes educacionais. A proibição ocorria (e infelizmente ocorre em espaços remanescentes dessa 

prática de exclusão e de impedimento do desenvolvimento humano) de forma direta ou convencendo os 

familiares a respeito dos falsamente ditos efeitos negativos do uso da língua de sinais. 

O insucesso do oralismo para muitos indivíduos (Marchesi, 1995; Mantelatto, 2000; Slomsky, 

2004; Barbosa, 2007; Beltrami e Moura, 2015) começou a expor as fragilidades desta filosofia e as ideias 

equivocadas divulgadas pelos seus adeptos começaram a ser modificadas com o desenvolvimento 

científico nas ciências da linguagem. Os estudos linguísticos, que tiveram sua inauguração como ciência no 

início do século passado com a publicação póstuma do Curso de Linguística Geral, de Ferdinand de 

Saussure, ganham eco em diversas áreas e em diversas línguas, que começam a ser descritas tomando 

como base teorias comuns às línguas naturais. O impacto desse desenvolvimento científico na educação de 

surdos ocorre algumas décadas depois. 

Conforme Strong (1998), partir da década de 1950 diversos pesquisadores começam a questionar 

o uso da modalidade oral exclusiva, a partir de testes específicos comparando os dois métodos (Marazova, 

1954; Quigley, 1969; Moores, 1978). Então, com o agravo causado pelo oralismo na comunidade surda e 

com as novas concepções a respeito das línguas de sinais tem-se o início um período em que métodos 

baseados na oralidade são associados a métodos baseados na gestualidade e na língua de sinais. 

Neste período, qualquer código ou língua que pudesse ajudar no processo de comunicação dos 

estudantes surdos era admitido. A Comunicação Total, então, começa a fazer uso de sistemas de 

comunicação (não são línguas) a partir do contato entre a língua oral e a língua de sinais. No caso do Brasil, 

o uso concomitante da Língua Brasileira de Sinais (ou uma tentativa de usá-la) com a Língua Portuguesa 

gerou o Português Sinalizado e o Bimodalismo. Por não serem línguas naturais, esses sistemas de 

comunicação apresentam limitações que causaram impactos no processo educacional dos estudantes 

surdos. 

Os resultados dessas práticas continuaram a causar insatisfação nos educadores. Segundo 

Komesaroff (2001), um dos fatores impulsionadores das modificações na educação de surdos que levaram 

às discussões a respeito da abordagem bilíngue para surdos foi justamente a insatisfação diante de 

práticas que não produziam os resultados desejados no processo educacional das pessoas surdas. 

 

 A Concepção de Educação Bilíngue para Surdos 

As reflexões sobre a abordagem bilíngue na América Latina tiveram como precursores Carlos 

Sanchez, na Venezuela e Luis Behares, no Uruguai. No Brasil, os impactos dessas reflexões tiveram seus 

efeitos na década de 80, já com as influências dos estudos linguísticos das línguas de sinais, conforme Brito 

(1996), Sckliar (1996) e Quadros (1996). Entretanto, as práticas bilíngues na educação de surdos 

começaram a ser implementadas na última década do século passado, ainda gerando diversos conflitos nas 

escolas de surdos. 

Pickersgill e Gregory (1998) definem bilinguismo para surdos como sendo uma abordagem 

educacional que parte do princípio que a língua de instrução da criança surda deve ser a língua de sinais e  

a língua da comunidade ouvinte deve ser usada como segunda língua. Para os autores, a prática bilíngue na 

Educação de surdos defende que o status linguísticos da língua oral e da língua de sinais devem ter o 
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mesmo o valor. Ambas devem ser consideradas e usadas no processo de educação da pessoa surda, que 

deve prover oportunidade de aquisição em tempo adequado da língua de sinais e introdução à pessoa 

surda da língua oral, no caso do Brasil da língua portuguesa, em momento em que ela consiga absorver os 

conteúdos e se desenvolver na segunda língua. Esses autores afirmam que a competência adequada nas 

duas línguas, e principalmente na língua de sinais, possui impacto importante no desenvolvimento da 

criança e pode ser determinante para o seu futuro educacional e social. 

As diferenças entre as crianças devem ser respeitadas, assim como as diferenças familiares no 

que diz respeito à forma de exploração da língua de sinais e da Língua Portuguesa. A relação entre as duas 

línguas deve ser estimulada e as habilidades em estabelecer relações de similaridades de divergências 

entre as línguas devem ocupar espaço importante nas reflexões dos professores e dos alunos. Entretanto, 

vale destacar, que o uso das duas línguas, de modalidades linguísticas diferentes, deve ocorrer em 

momentos distintos (por uma mesma pessoa). 

De acordo com Quadros (1996) a aquisição de língua pode ocorrer de forma sucessiva ou 

simultânea. Na aquisição sucessiva das duas línguas, o processo ocorre após a detecção da perda auditiva 

estímulo da língua de sinais e depois da aquisição completa da língua de sinais a introdução para o 

aprendizado da língua oral. 

Aquisição simultânea acontece com o processo de aquisição da língua de sinais já inicia é iniciado 

ao mesmo tempo que é esse processo de aquisição está se desenvolvendo a língua portuguesa também é 

estimulada em cima em sua aprendizagem. 

Kozlowski (2000) aponta que no processo de educação bilíngue não existe o privilégio apenas de 

uma língua. A aquisição da língua de sinais deve ocorrer o mais cedo possível porque a instrução – 

aquisição de conhecimento e reflexões a respeito desses conhecimentos – deve ser baseada na língua de 

sinais. Isto porque a língua de sinais é a língua de mais fácil acesso para a pessoa surda. Mas não uma 

gradação de valor ou de status linguístico entre as duas línguas.  

 

 

Histórico da Educação de Surdos no Município de São Paulo 

A educação de Surdos no Munícipio de São Paulo data de 1952 com a criação do primeiro Núcleo 

Educacional para Crianças Surdas Helen Keller, na zona Central. A educação, naquela época, era baseada 

no português oral e escrito, influenciada pela filosofia educacional do Oralismo adotada na maior parte das 

escolas do mundo. 

Entre os anos de 1988 e 1999 foram criadas mais cinco escolas para atender à demanda do 

município, naquela época denominadas EMEE – Escola Municipal de Educação Especial: EMEE “Anne 

Sullivan” na Zona Sul, EMEE “Neusa Basseto” na  Zona Leste, EMEE “Madre Lucie Bray” na Zona Norte, 

EMEE “Vera Lúcia A. Ribeiro” na Zona Oeste e EMEE “Professor Mário Pereira Bicudo” na zona Norte. Essas 

EMEEs passavam por um período de mudanças na abordagem linguística adotada pelo sistema educacional 

que preconizava, desta vez, o uso da modalidade visuoespacial para a comunicação e educação da pessoa 

Surda, dando ênfase à língua brasileira de sinais – Libras. 

Acompanhando as transformações educacionais, linguísticas e culturais da Comunidade Surda, em 

2010, foi constituído um Grupo de Trabalho que teve como objetivo a definição das diretrizes para a 

organização de Escolas Bilíngues para Surdos e como resultado deste trabalho, no ano de 2011 foi 
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publicado o Decreto 52.785 de que criou as Escolas de Educação Bilíngue para Surdos – EMEBS na Rede 

Municipal de Ensino, dando início a uma nova etapa de atendimento às crianças, jovens e adultos Surdos 

da nossa cidade. 

Em 2012, foram criadas ainda duas Escolas Polo Bilíngue para Surdos e Ouvintes no CEU Capão 

Redondo, na zona sul, e no CEU São Rafael, na zona leste.  

A Política de Atendimento adotada reconhece o direito dos surdos a uma Educação Bilíngue de 

qualidade que respeita sua identidade e cultura. Essa política entende a Libras como a primeira língua das 

pessoas Surdas e, portanto, língua de instrução e de comunicação, e a língua portuguesa, em sua 

modalidade escrita, como segunda língua, sendo objeto de ensino da escola. 

As Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos e Polos Bilíngues, destinam-se às crianças, 

adolescentes, jovens e adultos com surdez, com surdez associada a deficiências, limitações, condições ou 

disfunções e surdocegueira. Oferece atendimento educacional à população na Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental I e II e na Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

O atendimento é realizado por Professores Bilíngues com base na Pedagogia Visual, que faz uso de 

materiais visuais, da língua de sinais, da imagem, do letramento ou leitura visual. 

Estas Escolas contam com Instrutores de Libras surdos que atuam como modelo linguístico e 

Tradutores-Interpretes e Guia-Intérpretes de Libras e Língua Portuguesa (TILS) que proporcionam 

acessibilidade linguística aos alunos. 

Os alunos surdos, cujos pais, optam por matricular seus filhos em Escolas Comuns possuem os 

serviços dos TILS e são atendidos no contra turno nas Salas de Recursos Multifuncionais por Professores de 

Atendimento Educacional Especializado e Instrutores de Libras. 

A organização e a oferta da Educação Bilíngue no âmbito da SME considera: 

a) Libras adotada como primeira língua; 

b) Libras e Língua Portuguesa - na modalidade escrita - como línguas de instrução e de circulação, 

que devem ser utilizadas de forma simultânea no ambiente escolar, colaborando para o desenvolvimento 

de todo o processo educativo; 

c) promoção do uso da visualidade e das tecnologias da informação e da comunicação para 

assegurar o pleno acesso ao currículo; 

d) organização de práticas educativas que respeitem as especificidades dos educandos e 

educandas; 

e) organização dos tempos e dos espaços que privilegiem as relações entre os educandos e 

educandas surdos, surdocegos e ouvintes, com a mesma idade e também de faixas etárias diferentes, com 

os interlocutores bilíngues, para que se constituam e se reconheçam como usuários da Língua de Sinais; 

f) oferta de esclarecimentos aos familiares e responsáveis sobre os princípios e demandas da 

Educação Bilíngue, a fim de que tenham confiança e familiaridade com esta proposta, incluindo orientação 

em relação à necessidade do conhecimento, aquisição e uso da Libras por parte dos mesmos; 

g) articulação entre os profissionais que atuam na Educação Bilíngue: educadores, Instrutores de 

Libras, Interpretes de Libras/Língua Portuguesa e Guias-interpretes Libras/Língua Portuguesa. 

Com o intuito de otimizar a aplicação das premissas consideradas na Educação de Surdos no 

Município de São Paulo, organizamos a proposição da atualização do currículo para Libras e do currículo de 
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Língua Portuguesa para surdos, com o objetivo explícito de manter as inter-relações entre os dois 

currículos de forma que estes pudessem caminhar juntos em suas etapas de construção e nos conteúdos a 

serem abordados durante os anos escolares a que se propõem. Para isso foram organizados dois grupos de 

trabalho (GTs) para discussão e viabilização das proposições. 

A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (UNESCO, 1996) garante às diversas comunidades 

linguísticas no mundo o direito de manter suas línguas, culturas e nacionalidades. O Brasil, que compõe os 

94% de países plurilíngues no mundo, possui diversas línguas usadas em seu território, de diversos troncos 

linguísticos (OLIVEIRA, 2005) e com representantes das modalidades oral-auditiva e visuoespacial. A língua 

brasileira de sinais (Libras) é uma língua de modalidade visuoespacial usada em território brasileiro pelas 

comunidades surdas dos centros urbanos. 

No ano de 2002 a Libras foi reconhecida como meio legal de comunicação da comunidade surda 

brasileira pela Lei 10436 (BRASIL, 2002). Esta lei, ao mesmo tempo em que assume esse reconhecimento, 

indica que a modalidade escrita do português deve ser ensinada para as pessoas surdas como segunda 

língua. Essa planificação linguística que teve seu início, como previsto, no Estado, percorreu em seguida 

um curso que levou, em 2005, ao decreto que regulamentou a referida lei (o decreto 5626) e ao 

desenvolvimento de políticas educacionais para surdos, desdobramentos da lei de 2002.  

Observando essas necessidades indicadas nesse documento e em documentos que vieram como 

desdobramentos da Lei de Libras, temos como objetivo o desenvolvimento de uma atualização do 

currículo para as duas línguas em questão, para pessoas surdas. 

 

 A Língua Brasileira de Sinais no Currículo Bilíngue para Surdos 

O objetivo do currículo de Língua Brasileira de Sinais será dividido em duas grandes frentes: a 

solidificação da competência linguística em Libras pelos alunos surdos e o domínio da consciência 

metalinguística da Libras. 

Para a composição do currículo da Educação Infantil, os componentes curriculares terão como fim 

específico a solidificação da competência linguística na língua de sinais. Para tanto, a base primeira será a 

construção de ambiente comunicativo propício à aquisição da Libras e o empenho para o desenvolvimento 

dos marcos linguísticos compatíveis, aproveitando o período ótimo para aquisição de língua.  

Para o Ensino Fundamental, levando em consideração o grande numero de crianças surdas que 

chegam à escola sem língua, a frente que tem como foco a solidificação da competência linguística 

permanecerá e será desenvolvida em conjunto com os objetivos de domínio da consciência metalinguística 

da Libras. O desenvolvimento da consciência metalinguística trará aos alunos o conhecimento linguístico 

necessário para compreender como as formas executadas e percebidas na Libras formam sentidos e como 

esses sentidos podem ser escritos na língua portuguesa. Isso trará a concretização de uma abordagem 

bilíngue-bicultural. 

Os eixos estruturantes e os objetivos de aprendizagem foram discutidos em um grupo de trabalho 

específico para a atualização do currículo de Libras e pensados para o desenvolvimento pareado com o 

ensino de língua portuguesa para surdos. 
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A Língua Portuguesa no Currículo Bilíngue para Surdos 

No caso da pessoa surda, o aprendizado da segunda língua deverá ser subsidiado pelos recursos 

linguístico e cognitivos em sua primeira língua. Estamos aqui definindo claramente que a língua de sinais é 

a primeira língua da comunidade surda (L1) e a língua portuguesa em sua modalidade escrita é a segunda 

língua (L2). 

Os conteúdos com carga horária e complexidade gradativa, deverão ser ministrados em língua de 

sinais. Isso significa dizer que o professor de língua portuguesa para surdos, preferencialmente, deverá ter 

o domínio da Libras com conhecimentos explícitos de aspectos linguísticos das línguas de sinais. Isso 

permitirá que o professor trabalhe com o contraste linguístico para ensino de língua portuguesa e em 

parceria com o professor de Libras. 

Essa parceria deve ser preconizada para que os conteúdos apresentados pelo professor de língua 

portuguesa possam, com os subsídios dados aos alunos pelo professor de Libras, acompanhar o 

desenvolvimento da aquisição da L1 e fazer as relações necessárias para o aprendizado da L2. 

 

Concepções Estruturantes do Currículo Bilíngue para Surdos 

A partir disso, a proposição da organização de um currículo bilíngue para surdos parte do princípio 

de estabelecer uma base consistente linguística e cognitiva para impulsionar o aprendizado dos conteúdos 

escolares e o aprendizado de uma segunda língua. O princípio primordial é a aquisição o quanto antes da 

língua brasileira de sinais, o desenvolvimento cognitivo da criança surda a partir da língua brasileira de 

sinais, o início do aprendizado do conhecimento de mundo e das relações sociais a partir da língua 

brasileira de sinais, e então, a introjeção de conteúdos referentes à segunda língua – sempre tendo como 

respaldo a língua brasileira de sinais.  

Este foco na língua de sinais vem da justificativa de que é a partir desta língua que os processos de 

pensamento e as demais habilidades cognitivas da pessoa surda são fundamentados em uma língua 

objetiva espacial, a consciência fonológica, a memória, toda a organização básica para o processamento de 

uma língua natural está fundamentada em uma experiência de vida, em um paradigma sensorial baseado 

na visualidade e por isso é importante a língua de sinais e da estimulação das bases visuais, as bases da 

visualidade para o desenvolvimento da língua de sinais e das outras línguas que esta pessoa queira 

aprender. Portanto, os conteúdos, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que foram escolhidos 

para compor este currículo bilíngue estão organizados de forma que a língua de sinais apareça como 

percursora de pré-requisitos linguísticos e cognitivos para o aprendizado de qualquer outra coisa.  

No caso deste currículo, quando nós estamos pareando língua de sinais e português, o que é 

importante porque é um currículo bilíngue, essas bases percussoras do conhecimento linguístico focadas 

na língua de sinais são exploradas pelo menos um ano antes de que sejam exploradas na segunda língua os 

mesmos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Portanto língua brasileira de sinais e língua 

portuguesa para surdos andam de uma forma harmônica, mas a língua brasileira de sinais antecipa aqueles 

conhecimentos que são essenciais para que os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que vão ser 

próprios da língua portuguesa para surdo sejam desenvolvidos.  

Mas veja, a língua de sinais não está a serviço da língua portuguesa para surdos, a língua de sinais 

está a serviço do surdo. E nós estamos entendendo que não é possível se apropriar de um conteúdo em 
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uma segunda língua se aqueles conteúdos não estão sedimentados corretamente na primeira língua. 

Então, a organização que nós fizemos foi: para cada ano nós temos uma linha mestra de habilidades 

linguístico cognitivas no currículo de língua portuguesa para surdos que vai ser incorporada e solidificada 

pelas crianças surdas pelo menos um ano antes desses conteúdos serem necessários na língua portuguesa 

para surdos.  

Uma das características principais que permeiam o currículo de língua brasileira de sinais no 

currículo da cidade é o estudo de habilidades metalinguísticas na língua de sinais. As crianças ouvintes 

quando ingressam no ensino fundamental já têm uma língua adquirida, o português. Com seis anos de 

idade, as crianças ouvintes já se aproximam de um padrão adulto de aquisição e desenvolvimento de 

língua. Então todo conteúdo que é abordado no currículo de língua portuguesa é um conteúdo relacionado 

ao registro escrito daquela língua – que as crianças já processam mentalmente – e ao estudo de conteúdos 

metalinguísticos da língua portuguesa.  

Essa consciência metalinguística, essa consciência “meta” da língua ele vai ser explorado no 

currículo de língua brasileira de sinais de forma que a criança surda não só adquira a sua língua, mas que 

ela também tenha consciência de como é o funcionamento da sua língua e do domínio que ela pode ter 

quando ela quer fazer alguma modificação em uma produção não espontânea. Então quando ela quer usar 

um léxico diferente, compreensão de que existem possibilidades diferentes de estruturar a frase, a 

consciência de que existem níveis de análise linguística da língua de sinais, de que na língua de sinais 

existem aspectos fonético-fonológicos, morfológicos, sintáticos, pragmáticos e o controle destes aspectos 

quando ela quer controlar.  

Então a ideia é que estas crianças surdas cheguem ao nono ano do ensino fundamental, ao final do 

terceiro ciclo, não só fluentes na língua de sinais, mas também competentes naquilo que é o conhecimento 

metalinguístico na língua de sinais. Este empoderamento linguístico, esse aprofundamento linguístico vai 

ter um eco grande no currículo de língua portuguesa porque através do contraste linguístico entre o 

português e a língua de sinais vai ser possível que as crianças tenham ideia também do que elas precisam 

fazer em termos de estruturação e de domínio da segunda língua para que elas sejam proficientes na 

escrita.  

 

Conceitos Fundamentadores 

A pessoa surda, a escola e as línguas  

O contato inicial de crianças surdas com a língua de sinais geralmente ocorre no ambiente escolar. E 

é com um professor, usuário de língua de sinais que os primeiros passos no processo de aquisição de 

língua começam a ser delineados pela criança surda. Segundo Quadros (1997), cerca de 95% das crianças 

surdas nascem em famílias em que a língua de sinais não é a primeira língua e encontram, neste ambiente, 

uma situação que não privilegia suas características sensoriais Barbosa, Neves e Barbosa (2013) e que, em 

muitos casos são direcionados por profissionais da saúde para situações me que a língua de sinais é 
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colocada como um impedimento para o desenvolvimento da criança. Este argumento já foi negado por 

diversas pesquisas, inclusive no próprio campo da saúde, como observado no texto de Valadão (2012). 

Diante dessa situação familiar e da falta de contato com a língua de sinais, o primeiro objetivo a ser 

alcançado é o da competência na língua de sinais, ou seja, o domínio, o quanto antes de usar a língua de 

sinais para compreender e expressar informações e para se comunicar com outras crianças surdas e 

ouvintes. Caso este incentivo à aquisição da língua de sinais ocorra nos anos iniciais da educação infantil, 

temos uma situação ótima e que potencialmente levará ao desenvolvimento adequado da linguagem pela 

criança surda. 

A falta de estímulo linguístico acessível (língua de sinais) na primeira infância pode ser um gerador de 

prejuízos no desenvolvimento escolar da pessoa surda, podendo, inclusive, gerar danos cognitivos a 

depender do atraso ao contato com a língua de sinais (Mayberry,1993;  Cormier et al.,2012) e Lichtig e 

Barbosa, 2012). Por esta razão, a estimulação das bases linguísticas para aquisição da língua de sinais 

(Barbosa, 2002) e o contato com interlocutores fluentes na língua (Góes, 2000) é emergente, devendo ser 

prioridade entre as atividades a serem desenvolvidas pela criança no ambiente escolar. 

O processo de alfabetização na Língua Portuguesa tem seu início na Educação Infantil. Para as 

crianças ouvintes, que desde o nascimento já experienciam a Língua Portuguesa e suas famílias, o registro 

escrito é a representação da língua que processam em suas mentes. Para a criança surda, o aprendizado de 

leitura e escrita da Língua Portuguesa acontece como uma segunda língua e, além disso, uma segunda 

língua de outra modalidade. 

Por essa razão, a aquisição da primeira língua, a língua de sinais – língua visoespacial, deve ser 

consolidada antes do processo de aprendizagem da segunda língua, língua de modalidade oral-auditiva, 

trazendo à criança surda consistência no desenvolvimento da linguagem e ampliação do acesso à 

informação. Isso permitirá que as bases linguísticas apoiadas e desenvolvidas na língua de sinais, e por 

consequência o desenvolvimento cognitivo adequado, promovam a situação adequada para que a Língua 

Portuguesa, no caso das crianças surdas brasileiras, seja desenvolvida de forma otimizada (Barbosa, Neves 

e Barbosa, 2013). 

 

 

O Conhecimento Metalinguístico 

Segundo Quadros (1997), Lacerda (2000) e Lodi (2000) o domínio da língua de sinais é uma das 

condições para o aprendizado adequado da Língua Portuguesa. Essa condição aplica-se ao surdo e  ao  

professor de segunda língua, que também deve dominar fluentemente língua de sinais para que a 

transmissão do conhecimento e a relação de ensino-aprendizagem ocorra sem tantas quebras. Além disso, 

com o domínio da língua de sinais, o professor poderá transmitir aos estudantes surdos as aproximações 

entre a língua de sinais e a língua oral, pelo contraste linguístico, possibilitados pela análise linguística 

baseada nas habilidades metalinguísticas na língua de sinais.  

No ensino da Língua Portuguesa, as habilidades metalinguísticas das crianças ouvintes são 

mobilizadas de forma recorrente: são anos dedicados à análise de textos, observação da forma das 

palavras e da organização das frases, além do estudo do uso da língua para diversos fins. Esse percurso de 

análise e tomada de consciência das propriedades linguísticas da primeira língua de uma criança deve ser 
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percorrido pelas crianças surdas na língua brasileira de sinais e por isso a presença do instrutor surdo 

possui importância singular neste processo (Campelo, 2007). 
“No caso específico do ensino de português, o professor surdo, sinalizador com domínio 

completo da língua de sinais, pode fornecer subsídios informativos sobre a Libras que poderão 

esclarecer fatos morfossintáticos da tradução
1
, processo que o aluno surdo realizará 

constantemente ao ler um texto ou ao produzi-lo.” Barbosa, Neves e Barbosa (2013, p. 120) 

Ainda, segundo Crato (2010), a influência do conhecimento metalinguístico possui relação direta com 

a performance escrita. Mesmo que o estudante surdos execute, na língua de sinais, as marcações 

adequadas, por exemplo, relacionadas ao tempos verbais, o fato deste conhecimento linguístico não ser 

explícito pode impactar o número de produções corretas na escrita da Língua Portuguesa.  

 

 Cognição, Linguagem e Língua 

Para o estudo da comunicação humana é muito importante que tenhamos alguns conceitos bem 

definidos. Podemos começar com uma definição bem conhecida e muito utilizada para a explicação dos 

processos da comunicação humana baseada no modelo de Jackobson (1969). Nesse modelo a 

comunicação é vista em seu processo interpessoal.  Dois participantes, um remetente e um destinatário, 

com a veiculação de uma mensagem do remetente ao destinatário. A mensagem é composta por um 

código, um meio e um conteúdo.  

Esse é um processo que ocorre entre pessoas e privilegia a organização externa ao indivíduo que 

veicula ou recebe a mensagem. Entretanto, nós realizamos internamente o processamento da informação, 

que existe desde o momento em que há a concepção daquela mensagem que vai ser veiculada, passando 

pelos processamentos médios níveis intermediários até ao processamento da organização periférica 

daquilo que vai ser dito ou sinalizado: é o processamento da linguagem.  

Este mesmo processamento ocorre de forma inversa, ou seja, a recepção da informação acústica 

ou visual é codificada e passa pelos processamentos periféricos, intermediários e chega aos níveis mais 

altos de processamento gerando a interpretação e a concepção com a possibilidade de aproximação 

daquilo que foi concebido e veiculado pelo remetente. Em linhas gerais, a ideia principal é a de fazer com 

que aquilo que eu digo, que pretende representar o que pensei, seja capaz de gerar no meu interlocutor 

algo próximo, senão igual. Podem existir  aí diversos ruídos que muitas vezes não permitem que esse ideal 

da comunicação se concretize (Barbosa, 2016). 

Nesse processo de comunicação, então, nós dispomos de uma habilidade cognitiva 

extensivamente utilizada que é a simbolização. Nós utilizamos aquilo que não é para tentar comunicar 

alguma coisa ou para fazer uma referência aquilo que é ou o que a gente acha que é. Essa função cognitiva 

é primordial para que nós consigamos comunicar alguma coisa. Por exemplo, eu estou falando com você 

agora e se eu disser a palavra “avião”, eu não preciso trazer o avião até você para que você pense no avião. 

                                                 
1
 Nota dos autores citados: “O termo tradução é utilizado aqui para fazer referência à evocação conceitual ao final do processo 

de leitura ou no início do processo de produção da escrita. A maioria dos surdos não domina o português em sua modalidade 
oral e por este motivo as relações conceituais mentais não ocorrem subsidiadas pela língua oral, mas pela língua de sinais. 
Portanto, para que o conceito escrito seja evocado na mente da pessoa surda ou para que um conceito elaborado na mente da 
pessoa surda seja escrito há a necessidade da tradução entre essas línguas, com a tarefa de organizar em uma ou em outra a 
forma do conteúdo (ou da expressão) correspondente para a língua alvo.” Barbosa, Neves e Barbosa (2013) 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Coordenadoria Pedagógica – COPED 
Divisão de Educação Especial – DIEE 
Núcleo Técnico de Currículo – NTC 

 

 

SME/COPED/DIEE/NTC | Currículo Bilíngue 10 

 

Eu uso uma sequência de sons, no caso das línguas de sinais eu uso uma sequência de movimentos e mais 

alguns parâmetros específicos de tal língua, para que a pessoa que vai receber a língua consiga evocar ou 

recuperar aquele item lexical e fazer uma ideia daquilo que estou pensando.  

 Cada pessoa pensa em um avião diferente, mas nós pensamos, minimamente, em uma “coisa” 

que voa e que tem asas e outras características que vão receber interferências das vivências de cada um. 

Eu estou usando uma representação. Eu estou usando uma sequência de sons, de movimentos, para me 

referir a uma coisa que existe no mundo.  

Isso sobre o que estamos falando refere-se a uma habilidade cognitiva específica, condição para a 

comunicação aconteça, que é a linguagem. A linguagem é a nossa capacidade de utilizar a representação, a 

simbolização para fazer comunicação e está dentro daquilo que chamamos de cognição. 

A cognição é a entidade mental composta por diversas habilidades específicas que regem o 

funcionamento da mente. São habilidades cognitivas a atenção, a percepção, a memória, o raciocínio, o 

juízo, a imaginação, o pensamento e a linguagem é uma dessas habilidades cognitivas sendo uma das mais 

importantes. As habilidades cognitivas se inter-relacionam e, como nosso objeto aqui é a linguagem, esta 

sofre influência de outras dessas habilidades cognitivas (Sicuro, 2006) 

A linguagem sofre influência da memória, da percepção, sofre influência do raciocínio, sofre 

influência da teoria da mente. Todas essas habilidades vão sendo processadas no momento da 

comunicação de forma conjunta. A linguagem, então, é a habilidade cognitiva, por excelência, que nos 

permite comunicar.  

Nós podemos nos comunicar através da expressão facial, nós podemos nos comunicar por meio 

de desenhos, da dança, da música instrumental, do nosso corpo, nossas posturas corporais. Essas também 

são formas de se comunicar, mas existe uma forma que é mais direta, mais eficaz, mais econômica, para 

que a comunicação seja realizada que é a língua.  

Em alguns contextos ou para alguns tipos específicos de comunicação, um quadro pode trazer 

mais informações em um mesmo um período de tempo. Um ditado popular diz que “um gesto vale mais 

do que mil palavras”, então, em alguns contextos, sim, nós temos a possibilidade de que outro meio de 

comunicação que não a língua, tenha mais eficácia. De todo modo, nós temos a língua como uma forma 

exacerbada de fazer comunicação.  

Na maioria das vezes nós temos a fala, para o caso das línguas orais, sendo utilizada como um 

meio de comunicação mais objetivo e no caso das línguas de sinais, a sinalização, ou seja, qualquer língua 

natural, seja de modalidade oral auditiva ou visuoespacial. Mas atenção: Eu estou falando que consigo me 

comunicar de uma forma objetiva por meio  de uma língua natural, e as línguas naturais são as línguas que 

nascem e emergem das comunidades de fala naturalmente sem serem impostas, sem ser língua criada, 

como, por exemplo,  o esperanto ou como é o gestuno ou a língua de sinais internacional, que são línguas 

artificiais ou sistemas de comunicação que foram organizados com um fim específico.  

As línguas de sinais e as línguas orais, como, por exemplo, o francês, o inglês, o alemão, a língua 

de sinais brasileira, a língua de sinais americana, a língua de sinais francesa são todas línguas naturais 

(Quadros, 1997) que possuem uma organização interna semelhante, que possuem uma representação 

neuronal semelhante e por possuírem essas características , possuem status de língua natural e, portanto 

conseguem conduzir e processar a informação de forma adequada para a comunicação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aten%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Racioc%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ju%C3%ADzo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagina%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento
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Veja que temos aqui duas modalidades de língua bem definidas: a modalidade oral-auditiva que 

são as línguas orais já bem conhecidas pelo mundo, como o Português, o Inglês, o Espanhol, o Italiano; e 

temos a modalidade visuoespacial onde se encontram as línguas de sinais, como a língua de sinais 

brasileira, como a língua de sinais americana e como a língua de sinais francesa, dentre tantas.  

No caso das línguas de sinais a externalização ocorre por meio da sinalização e o inverso do 

processo ocorre com a entrada pela visão e não mais pela audição. Para a pessoa ouvinte, o 

processamento da linguagem, começa com a ideia do que a pessoa quer comunicar e essa ideia vai sendo 

processada linguisticamente, passando por níveis intermediários de organização, com a organização da 

sentença, a escolha lexical até que chega aos níveis periféricos do processamento da linguagem, com a 

programação motora da fala e o disparo de ordens motoras para que os órgãos fonoarticulatórios 

executem os gestos articulatórios necessários para a produção da fala.  

O caminho inverso ocorre com a audição de uma sequência de sons que entra pelas vias auditivas 

da pessoa ouvinte, e que é codificada no sistema fonético-fonológico da língua e continua sendo 

processada, passando pela recuperação do item lexical e compreensão da ordem da sentença e 

culminando na formação do conceito referente aquilo que se ouviu. Esse processo é extremamente 

importante para a aquisição da língua, principalmente o processamento inverso é muito importante e por 

isso a preservação das vias auditivas para a aquisição adequada de uma língua oral é imprescindível. Não 

existe forma de adquirir naturalmente língua oral sem audição. Você pode aprender língua oral sem 

audição, mas você vai precisar de estimulação específica, com técnicas específicas para que você consiga 

ter o conhecimento da língua oral. Quando uma pessoa tem atraso na aquisição de língua é muito comum, 

com a permanência do atraso ou seu agravamento, o desenvolvimento de problemas não apenas de 

ordem linguística, mas também de ordem cognitiva (Barbosa, 2016). 

No caso das pessoas surdas existe um impedimento auditivo. A perda da audição não permite que 

os sons sejam processados de forma adequada e então, essas pessoas surdas não vão ser capazes de 

adquirir naturalmente a língua oral.  

Além disso, temos um fator importante a ser ponderado que é: nosso cérebro está preparado 

para receber uma língua em um período específico que é chamado de período crítico para aquisição de 

língua que vai desde o nascimento até por volta dos três anos de idade (Mayberry,1993;  Cormier et 

al.,2012; Lichtig e Barbosa, 2012). Passado esse período crítico de aquisição da língua os aprendizes que 

tem o início da aquisição da língua após os três anos de idade vão ter alguns prejuízos quando comparados 

com aqueles que aprenderam a língua antes dos três anos de idade. É por esse motivo que é tão 

emergente a estimulação precoce de crianças surdas em língua de sinais. Se uma criança surda é exposta 

exclusivamente à língua oral, você estará privando essa criança de receber entrada completa da língua. A 

perda auditiva não permite que a aquisição e o desenvolvimento de linguagem ocorram como em uma 

criança ouvinte. Mas se a criança surda é estimulada em língua de sinais desde cedo, ela tem total acesso à 

língua e então a cognição dessa pessoa surda vai ser regada de forma adequada com a língua natural.  

No caso desse atraso no início de aquisição da língua, nós temos problemas que vão ocorrer no 

desenvolvimento de linguagem e como consequência, no desenvolvimento das habilidades cognitivas. 

Rachel Mayberry escreveu um artigo em 1993 em que faz uma comparação de grupos de pessoas sendo 

testadas na língua de sinais americana.  
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O teste aplicado foi um teste de repetição de sentenças da língua de sinais americana. Ela 

pesquisou três grupos de surdos e um grupo de ouvintes testando todos eles na língua de sinais americana. 

Um grupo de surdos com aquisição de língua iniciada até três anos de idade, um grupo de surdos com 

aquisição de língua iniciada entre cinco e nove anos de idade, um grupo de surdos com aquisição iniciada a 

partir dos treze anos de idade e um grupo de ouvintes com aquisição tardia da língua de sinais como 

segunda língua.  

Na comparação feita entre esses grupos com relação à repetição das sentenças, nós temos a 

pontuação dos ouvintes que adquiriram língua de sinais como segunda língua, e tardiamente,  apenas 

menor do que daqueles surdos com a aquisição precoce, de zero a três anos de idade. Essa é uma 

informação muito importante e que evidencia a emergência da necessidade de estimulação precoce em 

língua de sinais, porque privando a pessoa surda do acesso adequado à língua no período propício para 

isso podemos ter impactos na vida acadêmica, na vida social e na construção da identidade dessa pessoa.  

 Quando  falamos sobre a  aquisição de língua vários fatores são importantes, entre eles:  a 

integridade da língua a qual a criança surda está sendo exposta, o ambiente comunicativo no qual a criança 

está inserida, se ela possui interlocutores que conseguem interagir com ela adequadamente na língua que 

ela precisa, a frequência de exposição, se a criança  possuir na família algum parente surdo que possa ser 

seu interlocutor, se ela tem pais surdos ou se ela tem irmãos surdos ou se ela tem outros familiares que 

são surdos que podem interagir com ela desde cedo. São todos fatores que interferem na aquisição da 

língua de sinais. 

  Outro fato importante é a presença ou não de atipias no substrato para a aquisição de língua. 

Infelizmente, em alguns casos, a surdez vem acompanhada de alguns problemas de saúde. No Brasil temos 

observado uma mudança nos equipamentos de saúde, com a popularização do pré-natal, mas antes disso 

nós tínhamos uma recorrência muito grande de problemas de surdez vinculados a problemas de saúde das 

mães no período de gestação ou no momento do nascimento do bebê, por exemplo. Alguns desses 

problemas, como o citomegalovírus, a rubéola, ou mesmo mais tarde, caso a criança fosse acometida por 

meningite, por exemplo, além da surdez essas crianças poderiam trazer problemas de saúde, como uma 

lesão cerebral. Aqui nós estamos falando de um problema no substrato para aquisição de língua e que 

infelizmente vai desencadear outros problemas, de ordem linguística.  

Agora quando nós falamos em uma criança surda que tem surdez sem nenhuma sequela por 

conta daquilo que a levou à surdez, nós temos, então, uma criança que tem um substrato adequado, e com 

esse substrato adequado e com a estimulação adequada essa criança surda vai ter um desenvolvimento de 

linguagem adequado.  

As línguas naturais, quer sejam de modalidade oral-auditiva ou de modalidade visuoespacial, 

potencializam o desenvolvimento da linguagem. Com o processamento de linguagem ocorrendo de forma 

adequada o indivíduo será capaz de obter informações do mundo, o conhecimento e a interação 

necessária para que a cognição tenha subsídios suficientes para o seu desenvolvimento adequado. É claro 

que na falta de uma língua nós temos um desenvolvimento inadequado da linguagem e com isso o 

indivíduo fica exposto a sérios impactos cognitivos que vão influenciar seu desenvolvimento humano.  

 

 

 A Língua Brasileira de Sinais 
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As línguas de sinais começaram a ser estudadas como línguas naturais a partir dos trabalhos de 

Willian Stokoe na década de 1960, com a descrição da língua de sinais americana. Naquela época, Stokoe 

propôs três parâmetros que organizam a formação da estrutura interna do sinal que é o item lexical nas 

línguas de sinais. Os parâmetros propostos por ele foram: configuração de mão, locação e movimento. A 

esses três parâmetros, mais tarde, nós temos agregados mais dois parâmetros, propostos por Battison e 

Friedman, que são orientação da mão e os aspectos não-manuais.  

 

Aspectos fonético-fonológicos 

Esses cinco parâmetros são itens de composição fonético-fonológico das línguas de sinais e a 

presença deles forma o sinal. 

A configuração diz respeito à forma que a(s) mão(s) assume(m) ao realizar determinado sinal. 

Felipe (1999) acrescenta que as mencionadas formas podem ser da datilologia, ou outras feitas pela mão 

predominante ou pelas duas mãos do emissor ou sinalizador.  

Ainda com relação aos aspectos fonético-fonológicos temos como primeira tarefa da fonologia 

para as línguas de sinais a de determinar quais são as unidades mínimas que formam os sinais, e vimos os 

parâmetros de formação do sinal. A segunda tarefa é estabelecer quais são as ocorrências dessas 

unidades, os padrões possíveis de combinação entre essas unidades e as variações possíveis no ambiente 

fonológico em uma determinada língua de sinais.  

 

Figura 7. Configurações de mãos na Libras 
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Fonte: Felipe (2005) 

 

Nós temos aqui um inventário de configuração de mãos. São as configurações que as mãos podem 

assumir, no caso desta figura, na descrição de Ferreira-Brito. A seleção dos dedos e a flexão das 

articulações da mão vão produzir, no caso da Libras, as configurações que observamos acima. Veja os 

exemplos abaixo: 

 

Figura 1. INSERIR FIGURA COM O SINAL DE BANHEIRO E AO LADO A CM DA MAO DOMINANTE 

 

Figura 2. INSERIR FIGURA COM O SINAL DE CADEIRA E AO LADO A CM DA MÃO DOMINANTE 

 

Figura 3. INSERIR FIGURA COM O SINAL DE LIVRO E AO LADO A CM DA MÃO DOMINANTE 

 

Figura 4. INSERIR FIGURA COM O SINAL DE NOITE E AO LADO A CM DA MÃO NÃO DOMINANTE 

 

 

Temos configurações que são marcadas com a seleção de dedos, como a exemplificada na Figura 

1a, usada para a realização do sinal de BANHEIRO (Figura 1b) ou está a configuração de mão exemplificada 

na Figura 2a, usada para a realização do sinal de CADEIRA (Figura 2b). Temos, também, aquelas que são 

configurações sem ou com pouca seleção de dedos, assumindo uma formação, digamos, neutra, como a 
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exemplificada na Figura 3a, usada na realização do sinal de LIVRO (Figura 3a) ou a exemplificada na Figura 

4a, usada na mão não dominante para a realização do sinal de NOITE (Figura 4b). 

A locação ou ponto de articulação corresponde ao local, tomando-se como referência o corpo, 

onde será produzido o sinal. Fernandes (2003) diz que existem sinais que são produzidos na parte superior 

do corpo, correspondente à cabeça e ao pescoço. Outros sinais são realizados na parte média, na região do 

tronco, e, por último, temos os inferiores que são realizados da cintura ao meio da coxa. Em termos de 

Brasil, a localização abrange as três regiões citadas. 

Na língua de sinais temos sinais que são realizados em partes do corpo, com ou sem contato, na 

cabeça, no tronco ou na mão não dominante e temos sinais que são realizados no espaço neutro, que seria 

o espaço a frente do corpo. Um exemplo de sinal realizado na cabeça é o sinal de IDEIA, no tronco, o sinal 

de SENTIR, na mão não dominante, o sinal de ÚLTIMO e no espaço neutro, o sinal de TRABALHAR. Sinais 

deste último tipo são realizados sem contato com o corpo. 

Quanto ao movimento das mãos, podemos dizer que é um aspecto fundamental para a realização 

dos sinais. Para Quadros e Karnopp (2004), para que haja movimento, é preciso haver objeto e espaço. 

Acrescentam que, nas línguas de sinais, a(s) mão(s) do sinalizador representa(m) o objeto, enquanto o 

espaço em que o movimento se realiza é a área em torno do corpo do sinalizador. O movimento, utilizado 

no contexto referente à língua de sinais, é definido como um parâmetro complexo, que pode envolver uma 

vasta rede de formas e direções, desde os movimentos internos de mãos, aos movimentos do pulso e aos 

movimentos direcionais no espaço. 

Com relação ao movimento, temos quatro itens: o tipo, a direcionalidade, a maneira e a 

frequência do movimento, com especificações para cada um desses quatro.  

Para tipo de movimento temos contorno ou forma geométrica, como no sinal de MUSEU, de 

contato, como no sinal de MULTA, de interação, como no sinal de TRABALHAR, de torcedura de pulso, 

como no sinal de ADVOGADO, dobramento de pulso, como no sinal de CALOR e movimento interno das 

mãos, como no sinal de VIAJAR. (Vamos colocar a imagem de cada sinal?) Quem vamos escolher como 

referência? 

Para direcionalidade temos os movimentos que são direcionais e os não direcionais. Os direcionais 

podem ser unidirecionais, como no sinal de VIAJAR ou bidirecionais, como no sinal de ORGANIZAR. 

Com relação à maneira do movimento, temos a qualidade do movimento, a tensão e a maneira e 

com relação à frequência do movimento, podemos ter os movimentos simples e os com repetição. 

A orientação mostra-nos a direção para a qual a palma da mão aponta na produção do sinal. 

Existem sinais que são feitos direcionando-se a palma da mão para cima; outros, para baixo; ou ainda 

outros para dentro, para fora, para a direita e para a esquerda, ipsilateral ou contralateral, assim como 

para as diagonais. Este movimento é realizado pela inclinação do pulso. 

Muitos sinais, além dos quatro parâmetros mencionados anteriormente, têm como traço 

diferenciador os aspectos não manuais tais como as expressões corporais e faciais, que são fundamentais 

para a emissão, recepção e compreensão da mensagem. Podemos fazer uso do mesmo sinal para 

diferentes contextos, sendo que o traço diferenciador responsável pelo sentido será a expressão corporal 

ou facial utilizada no contexto. O sinalizador deve ser expressivo tanto quanto o sinal exige, para que a 

comunicação se estabeleça de forma efetiva. 
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Podemos ter expressões corporais, realizadas com o tronco, com os ombros, com a cabeça; e temos 

as expressões faciais que podem ser de dois tipos: aquelas que trazem informações de cunho emocional e 

são expressões não manuais com padrões universais parecidos e aquelas que são componentes 

importantes não apenas do ponto de vista fonético-fonológico, mas do ponto de vista morfológico e 

sintático, que são as expressões não manuais gramaticais. O primeiro tipo de expressão não manual pode 

ser usado também como recursos prosódicos, mas são expressões que não tem uma interferência sintática 

na produção da língua de sinais. As do segundo tipo possuem influencia direta no processamento da língua 

e podem executar produções agramaticais se forem realizadas de forma incorreta. Vamos explorar isso no 

momento em que falarmos de sintaxe. 

Alguns sinais como o sinal de GORDO e MAGRO vão usar expressão facial me sua constituição. Ou, 

de acordo com alguns estudos, as diferenciações de pares nome-verbo podem estar relacionadas ao uso 

de uma expressão facial para que a distinção seja realizada. Com isso, entramos na descrição do nível de 

análise seguinte, que observa as menores partes compostas de sentido: o nível morfológico. 

O sinal é o item lexical das línguas de sinais. É como se fosse a “palavra”, grosso modo, para as 

línguas orais. Por exemplo, este sinal (MULHER) é o sinal que usamos para fazer referência a algo que 

existe no mundo e que podemos, no caso do português, fazer referência usando a palavra ‘mulher’: temos 

esta configuração de mão (A.), usada nesta locação perto do rosto, com este movimento, com a palma da 

mão direcionada para o outro lado do corpo e com uma expressão facial neutra.   

 

Figura 5. INSERIR FIGURA COM O SINAL DE MULHER 

 

 

Observe que esses parâmetros possuem organização simultânea: eles acontecem ao mesmo 

tempo. A simultaneidade presente nas línguas de sinais parece ferir uma das características do signo 

linguístico apresentada por Saussure no Curso de Linguística geral. De acordo com Saussure, uma 

característica do significante é a linearidade. Este é um ponto importante nos estudos das línguas de sinais 

porque parece transgredir esta característica. De certa forma isso acontece sim, mas a linearidade também 

existe nas línguas de sinais, no discurso, na sentença, no sinal e também no movimento que pressupõe 

deslocamento e por isso precisa da linearidade para que exista. 

A simultaneidade presente nessas línguas não as afasta da definição de língua natural, na verdade 

adiciona à definição de língua uma característica a mais porque as línguas de sinais são reconhecidas como 

línguas naturais. E elas são reconhecidas como línguas naturais não apenas por justificativas descritivas. 

Podemos observar o processamento natural das línguas de sinais, por exemplo, nos exames de 

neuroimagem. Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos em neurociências e línguas de sinais no mundo 

e em 2011 a fonoaudióloga Michelle Nave Valadão defendeu sua tese de doutorado pela Universidade de 

São Paulo, mostrando, em sujeitos surdos sendo estimulados na Língua de sinais Brasileira, ativação 

neuronal semelhante a observada em sujeitos ouvintes sendo estimulados em português. 

As justificativas que embasam o fato das línguas de sinais serem línguas naturais são, também, 

justificativas objetivas. 

Ainda com relação aos aspectos fonético-fonológicos temos como primeira tarefa da fonologia 

para as línguas de sinais a de determinar quais são as unidades mínimas que formam os sinais, e vimos os 
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parâmetros de formação do sinal. A segunda tarefa é estabelecer quais são as ocorrências dessas 

unidades, os padrões possíveis de combinação entre essas unidades e as variações possíveis no ambiente 

fonológico em uma determinada língua de sinais.  

 

Aspectos Morfológicos 

De acordo com Quadros (1996), nós temos algumas restrições quanto à formação do sinal, ou 

seja, temos condições para a formação do sinal.  

Uma delas é a condição de simetria: as mãos quando assumem configuração de mãos 

selecionadas e iguais, possuem mesmo ponto de articulação ou o ponto de articulação com movimento 

simultâneo alternado, como no sinal de TRABALHAR ou no sinal de SHOPPING. Quando as mãos assumem 

configuração de mãos diferentes observamos a relação de dominância, com uma mão sendo a mão 

dominante, com configuração de mão marcada e com movimento e a outra mão sendo a não dominante 

ou mão passiva, sem movimento e com uma configuração de mão não marcada, sobre a qual vai ser 

produzida o sinal, como por exemplo no sinal de NOITE ou no sinal de VERDADE. 

Essas restrições na formação do sinal ocorrem por causa das limitações perceptuais que 

possuímos com relação à visão e da capacidade de produção motora, itens que vão restringir a 

complexidade da execução dos sinais para que eles sejam facilmente percebidos e produzidos. São 

condições determinadas pelo processamento neuronal e processamento motor. O resultado disso então é 

uma maior previsibilidade da formação do sinal e um sistema de complexidade controlado para a execução 

dos sinais.  

A economia da língua também ajuda no estabelecimento dessas regras. Liddell (1984) apresenta 

algumas regras para a formação de compostos como a regra do contato, quando temos um movimento 

que seria realizado transformando-se contato fixo, como no sinal de ESCOLA, composto formado por 

ESCOLA e ESTUDAR; a regra da sequência única,  com a eliminação do movimento interno da repetição, 

como no sinal de FIM-DE-SEMANA, formado pelos sinais de SÁBADO e DOMINGO e a regra da antecipação 

da mão não dominante, em que a mão dominante antecipa o direcionamento para a sua locação durante a 

execução da primeira parte do sinal pela mão dominante, como no sinal de ACREDITAR. Não podemos 

deixar de destacar também os níveis semântico e pragmático que são determinados em qualquer língua 

pelo contexto. A semântica, segundo Quadros & Karnopp (2004), é o estudo do significado da palavra e da 

sentença.  Trata da natureza, da função e do uso dos significados determinados ou pressupostos. O 

significado ou “significados” de uma expressão linguística apresentam características comuns 

compartilhadas entre os usuários de uma língua. Quanto à pragmática, as autoras destacam que tal 

aspecto envolve as relações entre a linguagem e o contexto em que ela é utilizada. Essas características 

também são inerentes às línguas de sinais. Em relação aos níveis semântico e pragmático, Fernandes 

(2003,p. 44) acrescenta: 
“Observamos na língua de sinais as várias acepções de uso, as expressões idiomáticas, 

metafóricas, figurativas, os aspectos estilísticos, as contextualizações, que admitem a 

pressuposição e o implícito, enfim, as mesmas características de qualquer língua 

natural, quer em seu aspecto gramatical, propriamente dito, quer nas várias 

manifestações do simbólico. ” 
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Aspectos Sintáticos 

O último nível de análise que vamos abordar é o da sentença. A organização sintática das línguas 

de sinais é notadamente espacial. Segundo Quadros (1997) , o estabelecimento nominal e o uso do sistema 

pronominal exercem grande influencia na disposição dos constituintes para a formação das frases. Pode 

ser exibida com a execução do sinal em um local particular é estabelecida, com o direcionamento da 

cabeça e dos olhos a uma determinada localização, com o uso da apontação ou de um pronome, com o 

uso de um classificador ou com um verbo direcional. Os referentes podem estar presentes no local da 

sinalização ou não e depois de inseridos no ambiente de sinalização eles permanecem no local e podem 

ser referidos posteriormente no discurso. 

Os estudos de Quadros (1996) mostram que todas as frases com a ordem sujeito-verbo-objeto 

(SVO) da Libras são gramaticais. Entretanto existe a possibilidades de modificação da ordem das sentenças. 

Neste caso as expressões não manuais possuem influencia importante na construção da sentença. 

Com relação às expressões não manuais gramaticais, temos as expressões interrogativas, temos as 

que marcam negação, temos as expressões de concordância gramatical, as de marcação de foco e as de 

marcação de tópico. 

A seguir temos alguns exemplos de expressões não manuais que marcam interrogativas e que 

marcam negativas. 

Exemplos de expressões não manuais interrogativas:  

As usadas para fazer perguntas do tipo WH, com respostas abertas, como nas sentenças: 

1. Qual é o seu nome? 

2. Qual sua idade? 

3. Onde você mora? 

 

As usadas para produzirem perguntas do que exigem respostas fechadas, do tipo SIM e NÃO, 

como nas sentenças: 

1. Você quer água? 

2. Você gosta de chocolate? 

 

 Observe que temos dois tipos distintos de expressão facial para realizar uma interrogativa. Na 

primeira delas nós temos as sobrancelhas franzidas com olhos franzidos e com a cabeça levemente 

levantada e projetada para frente e na segunda temos olhos abertos, a cabeça um pouco abaixada. 

 

Figura 6. INSERIR IMAGEM COM DIFERENTES TIPOS DE EF PARA INTERROGATIVA 

 

Para a realização de negativas, podemos usar expressões faciais na construção da sentença com o 

movimento de rotação do pescoço levando a cabeça a se movimentar para os lados num movimento de 

negação conhecido também pelos ouvintes, como na sentença “eu não comprei um carro” ou com o 

franzimento do nariz e sobrancelhas.  

 

Figura 7. INSERIR IMAGEM COM DIFERENTES TIPOS DE EF PARA NEGATIVA 
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 A Aquisição de Língua de Sinais 

As línguas de sinais são línguas naturais. Além de possuírem características estruturais que as 

definem como tais, o processo de aquisição também ocorre obedecendo padrões de acordo com a idade e 

exposição às línguas. Apresentamos a seguir o trabalho de dois pesquisadores que se dedicaram parte do 

seu tempo aos estudos da aquisição da língua de sinais britânica e da língua brasileira de sinais. Estes dois 

estudos são apresentados com o objetivo específico de prover subsídios ao professor para sua reflexão 

sobre a aquisição de uma língua de modalidade visuoespacial. No estudo britânico temos especificações 

linguísticas mais detalhadas do processo de aquisição e no estudo brasileiro, uma abordagem global e 

comunicativa. 

Sabemos que a língua de sinais é usada predominantemente por pessoas surdas. A perda auditiva 

que é uma característica presente em todas as pessoas surdas, traz restrição ao input auditivo e, portanto, 

a impossibilidade de adquirir uma língua oral. A impossibilidade de adquirir uma língua oral se dá pela 

perda auditiva em si, embora os surdos possam aprender uma língua oral através da estimulação 

específica feita por um profissional especializado, o fonoaudiólogo, e que vai prover ao surdo o ensino da 

língua oral como uma segunda língua. Essa impossibilidade de acesso à oralidade e ao som das línguas 

orais é prejudicial se a pessoa surda não for exposta a uma língua em um momento precoce da vida. 

Mesmo que a criança surda seja exposta precocemente a língua oral haverá dificuldade porque seu acesso 

nunca é completo como ocorre para as crianças ouvintes e isso demandará bastante tempo.  

Existem crianças ouvintes que são acometidas por uma doença chamada otite média de repetição 

que causa uma perda auditiva leve momentânea ou por um período curto de tempo com remissão. Essa 

perda leve e momentânea causa um impacto grande no desenvolvimento de linguagem, podendo causar 

distúrbios e impacto no desenvolvimento acadêmico, por exemplo, no processo de alfabetização.  

O acesso que as crianças surdas possuem à gramática dessas línguas orais é ainda mais restrito, 

essa é a grande dificuldade relatada pelos surdos e mencionada na literatura específica: o 

desenvolvimento da gramática da língua, a estrutura sintática, a marcação morfológica, itens difíceis para 

as pessoas surdas já que elas não têm acesso completo à língua oral. A língua de sinais é a língua indicada 

para a aquisição e deve ser a língua de instrução e conhecimento das crianças surdas. Nesse sentido, o 

Decreto-lei nº 5626 de 2005 destaca o papel das línguas de sinais.  

Nós vamos falar sobre a aquisição de língua de sinais por crianças surdas filhas de pais surdos, que 

é uma situação ideal.  

Cerca de 95% das crianças surdas são filhas de pais ouvintes e sendo filhos de pais ouvintes, não 

vão ter o início de aquisição de língua em tempo adequado. Vamos falar dos 5% de crianças surdas que 

nasce em famílias com pais surdos e, portanto tem desde o início de suas vidas o contato com a língua de 

sinais (fonte?) 

 

Estágios da Aquisição da língua de sinais: um estudo britânico 
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A linguista Benci Woll realizou um estudo publicado em 1998 que faz divisão por idade das etapas 

de aquisição. Os marcos de idade não podem ser vistos como regra absoluta para aquisição de língua. No 

caso deste estudo temos a descrição destes marcos de idade para a Língua de Sinais Britânica. 

Balbucio e gestos estão presentes nas crianças surdas no início da aquisição de língua. Como essas 

crianças não podem ouvir, o balbucio oral regride e o gestual se desenvolve. No final desse período de 

balbucio essas crianças começam a usar gestos independentes, inclusive aqueles gestos que podem vir a 

ser mais tarde os primeiros sinais. Ocorrem gestos independentes e a primeira cópia de sinal dos pais, com 

produção gestual motora grossa. 

A partir dos nove meses até completar um ano de idade, a criança começa a apontar para si 

mesmo, para outras pessoas e para objetos, mas essa forma de apontar ainda não é vista como uso 

linguístico dessa estrutura dêitica e até um ano e cinco meses de idade a criança surda começa a exibir os 

primeiros sinais. Neste   desenvolvimento do vocabulário a criança ainda não especifica alguns itens 

incorrendo em comportamentos com generalização de sinais, por exemplo, com o uso de sinal de CARRO 

para se referir a carro e a ônibus.  

A partir de um ano e seis meses até um ano e onze meses, observa-se o uso de apontação para 

outras pessoas. Com relação à morfologia, há o aparecimento dos verbos, mas sem marcações produtivas 

e sem o uso de derivação e, portanto, não há ainda a distinção entre nomes e verbos. Com relação à 

sintaxe, começa nesse período o aparecimento das primeiras sentenças de dois sinais com o uso da ordem 

da sentença para marcar as relações semânticas.  

A partir dos dois anos de idade até dois anos e cinco meses, observa-se produção fonético-

fonológica diferente da observada em surdos adultos, com padrões de redução de contrastes e omissões 

de traços fonológicos. Aos dois anos de idade começa o uso de referências pronominais apontando para 

um referente específico, entretanto algumas crianças apresentam erros nessas referências pronominais. A 

apontação para a terceira pessoa começa um pouco mais tarde e aos dois anos e cinco meses a primeira, 

segunda e terceira pessoa já são usadas adequadamente. Com relação à morfologia, nesta fase os verbos 

com concordância começam a ser usados com algumas inadequações e a distinção entre nomes e verbos 

começa a ser processada, com contrastes feitos ainda de forma rudimentar. 

Aos dois anos e seis meses aparecem os primeiros classificadores2 usados em verbos espaciais, 

mas são produções iniciais com uso de configuração de mãos incorretas ou sem marcações. No início desse 

período ocorre o primeiro uso de concordância verbal correta. 

A partir dos três anos de idade a criança já consegue fazer inflexão verbal por movimento, 

maneira, mas ela não consegue fazer a combinação dessas duas, ela começa a utilizar alguns recursos pra 

marcações, mas não todos ao mesmo tempo. O início do uso correto de classificadores acontece nesta 

faixa etária e da concordância verbal na sentença quando a referência é feita a objetos presentes no 

contexto, mas existe a omissão da concordância verbal com locais abstratos e isso pode continuar até 

depois dos três anos de idade.  

A partir de três anos e seis meses a criança surda começa a apresentar a adequação dos sinais 

compostos, mas eles são articulados sem características do padrão fonológico. Ela enfatiza ambas as partes 

                                                 
2
 De acordo com Felipe (2007, p.172) classificadores na Libras “são formas que, substituindo o nome que as precedem, podem 

ser presa à raiz verbal para classificar o sujeito ou o objeto que está ligado à ação do verbo. Portanto, os classificadores na Libras 
são marcadores de concordância de gênero: pessoa, animal, coisa, veículo”. 
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do sinal composto e pode retirar de dentro dessas formações alguns padrões que são observados na 

sinalização do adulto.  

Aos quatro anos de idade a criança ainda não exibe o estabelecimento claro com relação à 

localização associada ao referente, mas aos quatro anos e onze meses aparece um grau de controle no uso 

de local abstrato, inclusive na manutenção desse local.  

Aos cinco anos de idade a criança surda já domina a morfologia da língua e dos seis aos dez anos 

de idade há o desenvolvimento das habilidades narrativas enquanto as aquisições de estruturas 

gramaticais no nível da sentença já estão completas. 

Aos oito anos de idade, o uso de classificadores e verbos espaciais são largamente utilizados, 

embora com alguns erros.  

Aos nove anos de idade o uso já é produtivo desses classificadores e a organização espacial verbal 

está completa.  

 

Estágios de Aquisição da Língua de Sinais Britânica (Woll, 1998) 

 

0 a 9 meses Balbucio e gestos 
Início do balbucio gestual. No final deste período inicia-se o uso de 

gestos independentes incluindo os que podem ser os primeiros sinais. 

9 meses a 1 ano Aponta 
Aponta para si mesmo, para outras pessoas e para objetos. Ainda não é 

o uso linguístico desta estrutura. 

1 ano a 1 ano e 5 

meses 

Referência pronominal 

e vocabulário 

Início dos primeiros sinais com hiper generalização. Para de apontar 

para pessoas, mas mantém o apontamento para objetos. 

1 ano e 6 meses a 

1 ano e 11 meses 
Referência Pronominal O apontar para outras pessoas inicia-se, com caráter linguístico. 

 Morfologia 

Início de uso de verbos no léxico, entretanto, sem utilização de 

morfologia verbal sistemática. Não há uso de derivação morfológica 

nem distinção entre nomes e verbos. 

 Sintaxe 
As primeiras sentenças de dois sinais aparecem. 

Uso de sinais ordenados para a realização de relações semânticas. 

2 anos a 2 anos e 

5 meses 
Fonologia 

Fonologia com padrões regulares de redução e contrastes, omissão de 

traços fonológicos. 

 
Referências 

pronominais 

O apontar com um referente específico (você) aparece por volta dos 

dois anos. Algumas crianças apresentam erro na referência. 

 Morfologia 

Verbos que pedem concordância começam a ser usados, entretanto 

são mais frequentes na forma de citação, com a concordância omitida. 

Há hiper generalização das regras de concordância verbal, com flexão 

de verbos planos, o que não ocorre na produção do adulto. 

Ocorre a primeira distinção morfológica entre nomes e verbos, 

entretanto o contraste é realizado de forma incorreta. 

2 anos e 6 meses a 

2 anos e 11 meses 
Morfologia 

Início do uso de classificadores nos verbos espaciais, sem evidência de 

uso produtivo. Os primeiros classificadores geralmente são realizados 

com uso inadequado da configuração de mãos. 

Não há o emprego correto dos verbos. 

O primeiro uso produtivo de concordância verbal ocorre no início do 

período. 

Há distinção entre verbos e nomes, mas não da mesma forma que 
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ocorre na produção do adulto, geralmente essas distinções são feitas 

com marcadores não manuais. 

3 anos a 3 anos e 

5 meses 
Morfologia 

Ocorre inflexão verbal por movimento ou maneira, entretanto sem a 

combinação das duas. Se o movimento exibir inflexão, a maneira é 

sinalizada separadamente do verbo. 

O primeiro uso correto de classificador ocorre nesta fase. 

Há concordância verbal na sentença quando a referência é feita a 

objetos presentes no contexto. Entretanto, a omissão da concordância 

verbal com locais abstratos continua até depois dos três anos. 

O primeiro uso correto de morfemas de aspecto e número com verbos 

espaciais e verbos de concordância são realizados, 

3 anos e 6 meses a 

3 anos e 11 meses 
Fonologia 

Léxicos compostos são utilizados, mas são articulados sem 

características do padrão fonológico, por exemplo, enfatizando ambas 

partes componentes. 

 Morfologia 

Os verbos de concordância e os verbos espaciais têm movimento e 

maneira, mas são produzidos mais sequencialmente do que 

simultaneamente. No início deste período começa o uso coordenado 

destas estruturas. 

Os verbos de concordância começam a ser utilizados em locais 

abstratos, mas não ocorre o estabelecimento coordenado de 

referentes a este local. 

4 anos a 4 anos e 

11 meses 
Fonologia 

Neologismos aparecem, embora não sejam utilizados no padrão adulto 

quanto à Fonologia ou ao significado. 

 Morfologia 

O estabelecimento claro de local com referentes ainda não está 

presente neste estágio. Aos quatro anos e onze meses aparece um grau 

de controle no uso do local abstrato, incluindo seu estabelecimento, 

uso e manutenção. 

Aparecem hiper generalizações ocasionais das regras de flexão verbal 

embora a concordância com sujeito simples é marcada corretamente. 

A distinção de não verbos é clara, mas os neologismos ainda são 

observados juntamente com as formas corretas. 

5 anos a 5 anos e 

11 meses 
Morfologia 

Os aspectos morfológicos estão completos em sua maioria e a criança o 

usa com certa habilidade, embora as formas polimorfêmicas mais 

complexas ainda causem dificuldades. 

8 anos a 8 anos e 

11 meses 
Morfologia 

Uso de classificadores e de verbos espaciais são largamente utilizados 

embora alguns erros em formas complexas ainda são notados. 

9 anos a 9 anos e 

11 meses 
Morfologia Uso produtivo de classificadores e de verbos espaciais está completa. 

 

Woll  B. Development of signed and spoken languages. In: Gregory S. et al.  Issues in deaf education. David 

Fulton Publishers. 1998: 58 – 68. 

 

 

Estágios da aquisição da língua de sinais – estudo brasileiro 

Ronice Muller de Quadros, linguista brasileira e importante pesquisadora da língua de sinais em 

nosso país faz uma divisão mais genérica com relação aos marcos da aquisição da língua de sinais. Com 

base em estudos principalmente da Língua de Sinais Americana e em pesquisas próprias, ela divide a 
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aquisição de língua de sinais em período pré-linguístico, estágio de um sinal, estágio das primeiras 

combinações e estágio das múltiplas combinações.  

O período pré-linguístico começa no nascimento até a aquisição do primeiro sinal articulado no 

padrão adulto. A transição entre o período pré-linguístico e o período linguístico não é tão clara, mas ela é 

marcada pela utilização do primeiro sinal, uma marca evidente que pode ser observada facilmente.  

O estágio de um sinal inicia-se a por volta dos doze meses de idade e vai os vinte quatro meses. 

Segundo Quadros (1997, 2001) é o momento do uso dos dez primeiros sinais pela criança surda com 

intenso desenvolvimento de vocabulário. O apontamento que se desenvolveu do balbucio gestual e que 

não era considerado uma ocorrência linguística, agora, nesse estágio de um sinal toma caráter linguístico.  

O estágio das primeiras combinações virá por volta dos dois anos de idade da criança, quando ela 

produz as primeiras combinações entre sinais. É o começo também do uso do sistema pronominal da 

língua de sinais de forma consistente. Na Língua brasileira de sinais de há o uso da combinação de dois e 

três sinais, a omissão do sujeito, o uso inadequado de formas verbais que pedem concordância, mas com 

uso adequado de pronomes estabelecidos no espaço de sinalização. 

Por fim, no estágio das múltiplas combinações, que ocorre por volta dos dois anos e meio, as 

crianças surdas apresentam o que é chamado, por muitos autores, a explosão de vocabulário. Neste 

estágio, a criança surda começa a distinguir formas derivadas, diferenciando nomes e verbos, e tem o 

domínio completo dos recursos morfológicos. Esse estágio se desenvolve até mais ou menos os cinco anos 

de idade. Com três anos de idade as crianças começam a usar o sistema pronominal para referência a 

entidades não presentes no contexto, mas apresentam erros ainda. 

A partir do final do estágio das múltiplas combinações a criança surda possui domínio completo da 

língua de sinais. O desenvolvimento de linguagem ocorre por toda a vida, mas já na infância a criança surda 

possui a competência linguística da língua de sinais. 

Por meio das pesquisas realizadas na área da linguística podemos perceber que a criança surda 

pode adquirir língua e linguagem desde que seja trabalhada no devido tempo.  Daí a importância de um 

trabalho precoce com um viés bilíngue, língua de sinais como língua 1 e língua portuguesa como língua 2, e 

a partir da época de escolarização, na modalidade escrita.  

 

 

 A Língua Portuguesa para Surdos 

“Calvet (1999) propõe uma relação entre indivíduo e língua inversa ao que ocorre na 

relação entre a comunidade surda e o português. Segundo o autor, as línguas 

existem para servir as pessoas e não o contrário.” Barbosa, Neves e Barbosa (2013, 

p. 122) 

 

O paradigma sensorial da comunidade surda, baseado na visualidade (Luz, 2008) determina 

condições para a interação com o mundo que não levam em conta a preservação das habilidades auditivas. 

A língua de sinais, portanto, é um item definidor desta comunidade, possuindo posição hierárquica 

superior ao status auditivo, inclusive evocado na própria denominação da comunidade. A situação relatada 

pro Barbosa (2017) ilustra isso: 
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Certa vez fiz a um paciente meu, surdo, a seguinte pergunta: “Por que você é 

surdo?” E usei o sinal de SURDO na língua brasileira de sinais. Eu esperava receber 

uma resposta explicando o quadro etiológico da surdez, mas ele me respondeu: 

“Ora, porque eu uso língua de sinais!” (Barbosa, 2017; pag. 6) 

 

Vivendo em uma sociedade em que a língua majoritária é uma língua oral-auditiva, a Língua 

Portuguesa, a comunidade surda indiscutivelmente, no momento atual, precisa usar a língua oral  

auditiva em sua modalidade escrita para exercer com liberdade seus direitos sociais. Entretanto, esta 

imposição linguística provoca uma demanda para a comunidade que figura não como um direito mas como 

uma obrigação exigida para que a cidadania das pessoas que compõem essa comunidade possa ser 

exercida. 

A importância do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa é percebida na interação da 

comunidade surda com a sociedade majoritariamente ouvinte e com a cultura escrita. As informações, a 

divulgação científica e parte da produção artístico-cultural são predominantemente divulgadas na forma 

escrita ou usam a Língua Portuguesa como item fundamental. Por isso, sendo compulsória, na medida que 

não pode ser substituída pela Língua Brasileira de Sinais, conforme a Lei 12436, torna-se direito e com isso, 

a obrigatoriedade dos órgãos públicos organizarem formas eficazes de prover o ensino da Língua 

Portuguesa que permitam às pessoas surdas o acesso adequado às informações veiculadas nela. 

 

 

Modelos de Processamento de Linguagem Escrita 

A aprendizagem de leitura e escrita de uma língua oral-auditiva está relacionada ao domínio da 

modalidade oral da língua. Diversos autores, de diversas linhas teóricas entendem que aprender a ler e 

escrever (uma língua oral) é um processo que precisa ser precedido da aquisição da própria língua. Ler e 

escrever uma língua que não se adquiriu (ou minimamente se aprendeu) é algo, no mínimo, inconsistente. 

Santos e Navas (2002), pesquisadoras do processamento da linguagem escrita das línguas orais, 

postulam que, dentro de uma das teorias mais aceitas, este processamento mobiliza quatro processadores 

que agem de forma interligada. Esses processadores são: processador conceitual, processador semântico, 

processador ortográfico e processador fonológico (Figura 1). 
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Figura 1. Modelo de processamento da linguagem escrita - Adaptado de Adams (1991) por Santos e Navas 

(2004) 

 

O processador fonológico possui grande importância no processamento de leitura e escrita das 

línguas orais. Segundo as autoras, ele pode ser ativado de forma voluntária quando o indivíduo recorre à 

subvocalização para facilitar seu exercício, mas é ativado constantemente quando o processo ocorre, 

mesmo de forma não controlada. Para pessoas surdas, que não processam uma língua oral de forma 

natural, o processador fonológico não possui referências em um padrão auditivo mas, são organizados com 

base no padrão visoespacial da língua de sinais, sendo com postos por estruturas próprias da língua 

visoespacial. 

Assim, no momento em que um estudante surdo lê ou escreve algo na Língua Portuguesa, o 

processador fonológico do português não é acionado, simplesmente porque ele não está organizado de 

forma consistente no seu conhecimento linguístico – devido ao seu padrão auditivo e ao paradigma visual 

de sua experiência de vida.  

Ocorre então que, observando este mesmo modelo, o processador ortográfico e o processador 

semântico não possuem mais a ação de um processador fonológico que traria informações linguísticas que 

facilitariam o processo, trazendo uma sobrecarga grande de memória de trabalho. 
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Figura 2. Modelo de processamento da escrita para surdos sinalizadores – baseado no modelo de Adams 

(1991) adaptado por Santos e Navas (2004) 

 

A construção da competência linguística da pessoa surda é baseada na visualidade. Os sinais 

evocados, os sentidos percebidos são filtrados por uma imagem visual, não por uma imagem acústica 

(Barbosa, Neves e Barbosa, 2013). A língua de sinais, processada com essa base, se desenvolve, então com 

características fonético-fonológicas, morfológicas, semânticas e sintáticas próprias (conforme discutiremos 

a frente) e que não possuem correspondência com a Língua Portuguesa. Assim, a assimilação de 

características gramaticais da língua oral deve ocorrer com conhecimento metalinguístico explícito, como 

dito anteriormente. 
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Figura 3. Interferência do processador morfossintático no processamento da escrita em surdos 

sinalizadores – baseado no modelo de Adams (1991) adaptado por Santos e Navas (2004) 

 

 

Interferências da Primeira Língua (L1) na Segunda Língua (L2) 

Cada língua natural realiza uma operação distinta de classificação do que se pode perceber no 

mundo. Essa capacidade de organizar aquilo que vemos, ouvimos e sentimos é o que, além de agrupar 

uma comunidade linguística, já que a língua é também construto social, determina parte das construções 

culturais da comunidade. Assim, a primeira língua (L1) desenvolverá uma relação direta com o 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo e, no caso do aprendizado de uma segunda língua (L2), exercerá 

influência na forma de lidar com a nova língua que se aprende. 

A interferência da L1 na produção escrita da L2 é um fenômeno comentado por diversos autores. 

Estruturas recorrentes na L1 acabam por emergir nas produções escritas dos aprendizes de uma outra 

língua, principalmente quando há aumento da complexidade da tarefa (Woodall, 2002; Castro, 2005 e 

Weijen et al., 2009). Esse mesmo fenômeno ocorre na produção escrita de estudantes surdos, que deixam 

transparecer em suas produções escritas, por exemplo, a ordem da frase da língua de sinais (ROSSA E 

ROSSA, 2009; BARBOSA, NAVAS, TAKIUCHI e, MACKAY, 2005).  

Além de privilegiar as relações de sentido, obedecer às diferenças de valores entre as línguas (Evans, 

1987), preconizar informações explícitas osbre as propriedades das línguas envolvidas e prver atividade 

relevante para o estudante (Gesueli e Moura, 2006), a língua de sinais, no processo de ensino da Língua 

Portuguesa, permitirá a fundamentação de bases neurocognitivas (Barbosa, Neves e Barbosa, 2013) e a 

interação efetiva entre o conhecimento do estudante e o objeto escrito. 

 

  

O Registro das Línguas no Currículo Bilíngue 

 Segundo Pauluk (2004), a arqueologia refere o surgimento da escrita linear em 3.500 a.C. na 

Mesopotâmia. Trata-se de um evento que marca a história e que possui, na maioria das sociedades, 

importância central na divulgação de informações.  

 O estudo da Língua Portuguesa nas escolas baseia-se no desenvolvimento de habilidades de leitura 

e escrita. Pelas características da língua e do sistema de escrita que a representa, o processo de reflexão e 

análise linguística da Língua Portuguesa se beneficia da escrita como recurso para gerar redund6ancia no 

momento da reflexão e fixa as informações que são explicitamente apresentadas pelo professor. 

 Um professor escreve na lousa a seguinte sentença: 

(1) A mulher estava passeando perto da árvore. 

Com essa materialidade registrada e percebida pelos estudantes, o professor poderá usar recursos 

como chamar atenção para uma palavra ou para um constituinte da sentença e fazer explicações sobre 

suas características e propriedades. Os alunos poderão observar, repetidamente, o segmento ou palavra 

apontada e fazer associações e análises propostas. 
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Para a análise linguística da Libras essa atividade seria realizada com o auxílio de uma glosa3, que, 

na verdade, é parte da escrita de uma língua oral. Veja como esta frase ficaria com a glosa: 

 

(2) MULHER PASSEAR ÁRVORE (realizar MULHER-PASSEAR perto de ÁRVORE) 

O momento de análise da Libras seria, então, interrompido pela língua Portuguesa e, pelas 

limitações da linearidade da escrita desta língua, não conseguiria exprimir de forma adequada o que 

ocorre em termos de estruturação da sentença ou organização dos itens lexicais. 

Uma forma alternativa de eficaz para o registro da língua de sinais é a Escrita de Sinais. Com a 

possibilidade de representação da consciência linguística de uma língua visoespacial (Quadros, 1997; 

Stumpf, 2002, 2009; Lessa-de-Oliveira, 2012; Bózoli e Silva, 2013) a Escrita de Sinais consegue trazer a 

representação explícita da língua de sinais e pode atuar como recurso para a análise linguística, provendo a 

redundância necessária para o exercício metalinguístico. Veja como a sentença (1) seria escrita na Escrita 

de Sinais: 

● INSERIR A FRASE EM SW 

O incremento linguístico e cognitivo que pode ser obtido com o uso da Escrita de Sinais não é o único 

benefício deste uso.  
“O poder que é entregue à comunidade surda mediante a possibilidade de autonomia do 

registro escrito e à compreensão plena dada a correspondência fonológica entre o registro e a 

língua processada possibilitaria a efetividade dessa imersão no registro escrito do português. É 

preciso antes que a escrita da língua de sinais seja completamente absorvida e assim não haveria 

a interposição de uma língua à outra (Skliar, 2002), mas a passagem de uma língua a outra, com a 

segurança, consciência e domínio do registro de sua primeira língua (STUMPF, 2002).” (Barbosa, 

Neves e Barbosa, 2013, p. 119) 

 

 

 

Quadro Síntese dos Conceitos Fundamentadores 

 

Conceitos Concepções teóricas 
Autores de 

referência 

Oralismo 

Com a divulgação das práticas baseadas na oralidade como sendo as 

que deveriam ser privilegiadas, a educação de surdos começa a 

experimentar um período em que a estimulação auditiva e o 

desenvolvimento da fala, da língua oral ganha espaço de destaque. O 

objetivo principal neste contexto era a normalização da pessoa surda 

tidas como deficientes, naquela época, e a integração dessas pessoas 

na comunidade ouvinte, dando exclusividade à língua oral. 

Watson (1998) 

Moura (2001) 

Slomsky (2004) 

Comunicação Neste período, qualquer código ou língua que pudesse ajudar no Mopura (2001) 

                                                 
3
 Representação da estrutura da língua de sinais usando palavras da Língua Portuguesa. 
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Total processo de comunicação dos estudantes surdos era admitido. A 

Comunicação Total, então, começa a fazer uso de sistemas de 

comunicação (não são línguas) a partir do contato entre a língua oral 

e a língua de sinais. No caso do Brasil, o uso concomitante da Língua 

Brasileira de Sinais (ou uma tentativa de usá-la) com a Língua 

Portuguesa gerou o Português Sinalizado e o Bimodalismo. Por não 

serem línguas naturais, esses sistemas de comunicação apresentam 

limitações que causaram impactos no processo educacional dos 

estudantes surdos. 

Lacerda (1996) 

Barbosa (2007) 

Português 

Sinalizado 

O Português Sinalizado e o Bimodalismo são sistemas de comunicação 

e não línguas naturais. O primeiro usa a estrutura da frase próxima da 

executada na Língua Portuguesa preenchida com os itens lexicais da 

Libras e sinais criados para corresponder às necessidades gramaticais 

da Língua Portuguesa e que não necessariamente fazem parte da 

Libras. O segundo é uma gradação entre o Português Sinalizado e a 

Libras, usando de forma mais produtiva componentes gramaticais da 

Libras, mas sem abandonar características da língua oral que não 

estão presentes na gramática da Libras. 

Moura (2001) 

Bimodalismo 

O Português Sinalizado e o Bimodalismo são sistemas de comunicação 

e não línguas naturais. O primeiro usa a estrutura da frase próxima da 

executada na Língua Portuguesa preenchida com os itens lexicais da 

Libras e sinais criados para corresponder às necessidades gramaticais 

da Língua Portuguesa e que não necessariamente fazem parte da 

Libras. O segundo é uma gradação entre o Português Sinalizado e a 

Libras, usando de forma mais produtiva componentes gramaticais da 

Libras, mas sem abandonar características da língua oral que não 

estão presentes na gramática da Libras. 

Barbosa (2007) 

Bilinguismo 

Pickersgill e Gregory (1998) definem bilinguismo para surdos como 

sendo uma abordagem educacional que parte do princípio que a 

língua de instrução da criança surda deve ser a língua de sinais e  a 

língua da comunidade ouvinte deve ser usada como segunda língua. 

Para os autores, a prática bilíngue na Educação de surdos defende 

que o status linguísticos da língua oral e da língua de sinais devem ter 

o mesmo o valor. Ambas devem ser consideradas e usadas no 

processo de educação da pessoa surda, que deve prover 

oportunidade de aquisição em tempo adequado da língua de sinais e 

introdução à pessoa surda da língua oral, no caso do Brasil da língua 

portuguesa, em momento em que ela consiga absorver os conteúdos 

e se desenvolver na segunda língua. Esses autores afirmam que a 

competência adequada nas duas línguas, e principalmente na língua 

de sinais, possui impacto importante no desenvolvimento da criança 

e pode ser determinante para o seu futuro educacional e social. 

Pikersgil (1998) 

Slomsky (2004) 

Cognição 
A cognição é a entidade mental composta por diversas habilidades 

específicas que regem o funcionamento da mente. São habilidades 
Sicuro (2006) 
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Parte 3 – Currículo da Cidade: Língua Brasileira de Sinais 

cognitivas a atenção, a percepção, a memória, o raciocínio, o juízo, a 

imaginação, o pensamento e a linguagem é uma dessas habilidades 

cognitivas sendo uma das mais importantes. As habilidades cognitivas 

se inter-relacionam e, como nosso objeto aqui é a linguagem, esta 

sofre influência de outras dessas habilidades cognitivas 

Linguagem 

A linguagem é a nossa capacidade de utilizar a representação, a 

simbolização para fazer comunicação e está dentro daquilo que 

chamamos de cognição. 

Lichtig e Barbosa 

(2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Língua Brasileira de Sinais para Bebês e Crianças Surdas da Cidade de São Paulo 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aten%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Racioc%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ju%C3%ADzo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagina%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento
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INTRODUÇÃO 

 

Como mencionado no capítulo anterior deste documento, o contato inicial de crianças surdas com a 

língua de sinais geralmente ocorre no ambiente escolar e é com um professor, usuário de língua de sinais, 

que os primeiros passos no processo de aquisição de língua começam a ser delineados pela criança surda. 

Embora existam diversas linhas teóricas que expliquem o processo de aquisição de línguas, nenhuma delas 

discorda da importância do contato com a língua a ser adquirida: não se pode adquirir uma língua com a 

qual não se teve contato. 

Segundo Quadros (1997), cerca de 95% das crianças surdas nascem em famílias em que a língua de 

sinais não é a primeira língua e encontram, neste ambiente, uma situação que não privilegia suas 

características sensoriais (Barbosa, Neves e Barbosa, 2013) e que, em muitos casos são direcionados por 

profissionais da saúde para situações em que a língua de sinais é colocada como um impedimento para o 

desenvolvimento da criança. Essas situações, quando prolongadas, podem gerar prejuízo para o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas da criança surda, impactando o seu desenvolvimento 

acadêmico e social. 

Por isso, o cuidado com o desenvolvimento das habilidades comunicativas e de língua de bebês e 

crianças surdas deve receber uma atenção especial por parte dos educadores durantes os anos iniciais da 

educação. A atenção especial aqui referida está relacionada à exposição contínua dos bebês e crianças surdas 

a estímulos da língua de sinais dentro do ambiente escolar, garantindo a proteção do direito de adquirir 

língua em momento adequado (Quadros, 1996; Lichtig et al., 2005; Barbosa, 2007; Pénicaud et al., 2013). 

 O acolhimento dos bebês e crianças surdas precisa ser realizado pela escola tendo a compreensão 

de que a experiência de mundo desses indivíduos não ocorre da mesma forma que ocorre com as crianças 

ouvintes. Enquanto para bebês e crianças ouvintes a experiência linguística é predominantemente auditiva, 

para os bebês e crianças surdas o foco reside nas habilidades visuais e motoras. O professor deve perceber 

claramente a necessidade de mobilizar essas habilidades para que seja possível conduzir a interação dessas 

crianças de forma apropriada e com o objetivo de otimizar os processos de desenvolvimento que, muitas 

vezes, não serão estimulados no ambiente familiar. 

A comunicação deve ser garantida na língua de sinais em todos os ambientes e situações em que os 

bebês e crianças surdas estão em interação com seus pares, com os educadores ou com outros adultos surdos 

ou ouvintes. Esse estímulo contínuo na Libras aliado ao domínio do conhecimento sobre os direitos de, por 

parte do educador, poderá proporcionar um ambiente favorável à aquisição e desenvolvimento da língua e 

integração social. 
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Este currículo propõe, então, com base em estudos como os de Masataka (1996), Holzrichter e Meier 

(2000), Harris (2001), Karnopp e Quadros (2001), Lichtig et al. (2003), Barbosa (2007), Morgan (2008), que 

dentro das proposições apresentadas para a Educação Infantil, as habilidades linguísticas necessárias para 

que bebês e crianças surdas possam se comunicar em língua de sinais sejam cuidadosamente observadas e 

estimuladas no ambiente educacional. O processo educacional nos anos iniciais, então, deve estar focado em 

três áreas: a exploração da visualidade, a organização linguístico-motora e a compreensão e interação. A 

seguir, apresentamos os conceitos relacionados a cada uma dessas áreas, juntamente com os direitos de 

aprendizagem relacionados a cada uma delas, com cenas baseadas nas práticas educacionais e suas 

respectivas discussões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA BEBÊS E CRIANÇAS SURDAS DA CIDADE DE 

SÃO PAULO 

 

A VISUALIDADE 

 As pessoas ouvintes estão acostumadas a perceber o mundo pela audição. Bebês ouvintes mesmo 

antes de desenvolverem completamente a visão já conseguem ouvir os sons de forma clara, o que torna o 

contato desses bebês (ouvintes) com a língua oral algo que ocorre, de forma efetiva, logo ao nascimento. 

Para os bebês surdos, entretanto, o contato efetivo com a língua de sinais, em situações ideais, ocorrerá 

quando a visão está melhor estruturada, o que ocorre por volta dos seis meses de idade (Franco e Polati, 

2016). Essa é uma das razões pelas quais a visualidade dos bebês e crianças surdas deve ser explorada. 

Autores como Karnopp e Quadros (2001), Lichtig et al. (2003) e Morgan (2008) alertam para a importância 

da estimulação de habilidades visuais no processo de aquisição de língua de sinais. Embora pareça claro que 

para que uma língua visoespacial ser adquirida é necessário o contato visual, muitas vezes a prática 

cotidiana do professor de surdos, principalmente no caso de ser um professor ouvinte, essa clareza pode ser 

comprometida. A importância do contato visual não é importante apenas para as línguas de sinais. Conforme 

Belini e Fernandes (2007), o olhar para o rosto da mãe e olhar para os olhos da mãe possuem função 
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importante para o desenvolvimento da atenção compartilhada logo nos primeiros meses do processo de 

aquisição de língua. Com a língua de sinais esse processo não é diferente. 

 Holzrichter e Meier (2000) comentam que o contato visual no processo de aquisição deve ser 

facilitado. Na realização de sinais que geralmente possuem Locação longe do rosto, na interação com 

crianças surdas pequenas, adultos fluentes costumam realizar o sinal mais próximo do rosto com objetivo de 

manter o contato visual. Essas adaptações proporcionam melhor situação para o contato e apreensão da 

língua. 

  

 explorar a atenção e percepção visual 

 

Cena 1 

A educadora encontra com a mãe de um bebê surdo de oito meses de idade. É o primeiro filho dela e foi 

diagnosticado bem cedo. A mãe ainda não tem muitas informações sobre como lidar com o seu bebê. A 

educadora a acolhe e no mesmo momento chama a atenção do bebê surdo oscilando os dedos dentro de 

seu campo visual e se colocando neste campo visual. A educadora começa a fazer alguns gestos com as 

mãos para chamar a atenção do bebê ao mesmo tempo que fala, em português, para que a mãe saiba o 

que está sendo comunicado. Depois deste primeiro instante, a educadora para de falar e começa a usar 

língua de sinais, com sinais simples, claros e com frases curtas, elogiando as características do bebê, sua 

roupinha, seu penteado. Em seguida dirige-se à mãe explicando o que falou ao bebê. 

 

 

 

 Explorar a localização de objetos e interlocutores com movimentação de cabeça e de olhar 

 

Cena 2 

A educadora prepara a sala para receber os bebês, espalha alguns objetos sobre um tapete coberto com 

um lençol (lenço de pano, bacias plásticas pequenas, brinquedos de borracha pequenos, frascos de 

xampu coloridos, garrafinhas plásticas transparentes com pequenos objetos dentro, livrinhos de pano) e 

aproxima alguns objetos para que eles peguem. A educadora aponta os objetos, sinalizando. Os bebês 

acompanham os sinais de cada objeto. 

 

 

 Compreender a importância do contato visual para a comunicação da pessoa surda 
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Cena 3 

Uma educadora ouvinte, fluente em Libras, trabalha em uma sala com oito crianças surdas de três anos 

de idade. Uma das crianças começa a gritar de forma insistente para obter a atenção da educadora. A 

criança vai até a educadora e leva a mão ao seu queixo, tentando mover a face da educadora em sua 

direção para que possa, mantendo o contato visual, realizar a comunicação. A educadora se dirige à 

criança usando a Libras e diz que, para obter a atenção, ela deve ou realizar um toque leve no ombro ou, 

com a mão, acenar dentro do campo visual. 

 

 Explorar a permanência da atenção e concentração nos interlocutores e aos discursos 

 

Cena 4 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM ACIMA 

 

 Explorar as habilidades de percepção e discriminação visual através de imagens 

 

Cena 5 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 Explorar as habilidades de percepção e discriminação visual na identificação de traços da 

língua de sinais 

 

Cena 6 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 

 Identificar-se como surdo e aos outros como surdos ou ouvintes 

Cena 7 

Uma educadora propõe a um grupo de crianças surdas de cinco anos de idade a realização de um 

piquenique com convidados surdos. Os convidados foram dois estudantes surdos e dois funcionários 

ouvintes de uma escola do Ensino Fundamental, acompanhados por um Tradutor-Intérprete de Libras. 
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No momento do piquenique, as crianças visitantes e os adultos se apresentam e a educadora chama a 

atenção das crianças para a diferença entre as línguas usadas pelas pessoas surdas e ouvintes e pergunta, 

para cada criança, como ela se comunica – se com português ou com Libras. 

 

 Ampliar vivencias, repertório cultural, emoções com o interlocutor (aluno ou professor) 

 

Cena 8 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 

 Explorar atividades de percepção visual através de jogos e brincadeiras 

 

Cena 9 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 

 Explorar as relações de espacialidade na comunicação 

 

Cena 10 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

ORGANIZAÇÃO LINGUÍSTICO-MOTORA 

 

O desenvolvimento motor é um processo gradativo de refinamento das habilidades que permitem o 

movimento (Haywood, 1986). No desenvolvimento nos primeiros anos da infância, o processo envolve 

desde o uso e controle dos reflexos, passando pela imitação de comportamentos até o uso do movimento 

com objetivo de explorar o ambiente (Saccani e Valentini, 2010; Lopes et al., 2010), processos influenciados 

pelo próprio bebê, pelo ambiente em que ele se desenvolve e pelas tarefas que executa (Newell, 1991, Sodre, 

2000). 

O refinamento das habilidades motoras está relacionado também à aquisição e desenvolvimento da 

língua de sinais. Por ser uma língua que mobiliza, predominantemente, mãos e braços, os movimentos 
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desses membros precisam ser controlados de forma consistente e eficaz, o que ocorre com o passar do tempo 

e com o desenvolvimento geral da criança (Sodre, 2000). 

Adultos fluentes em língua de sinais quando interagem com crianças surdas pequenas ajustam a 

sinalização para se encaixar nas necessidades da criança, muitas vezes suprimindo alguma das 

características fonético-fonológicas ou atenuando algum movimento para torna-lo mais simples – sinais 

mais lentos, com uso exagerado do espaço e com mais repetições (Masataka, 1996; Harris, 2001; Morgan, 

2008). 

O balbucio de bebês surdos é uma das habilidades que precisa ser levada em conta na interação entre 

o adulto e o bebê. Essa produção inicial de movimentos com braços e com as mãos carrega características 

fonético-fonológicas da língua de sinais (Peritto e Marentette, 1991; Karnopp, 2002) e são o início da 

experiência de produção da língua de sinais. Por isso, dar um feedback para que o bebê perceba que sua 

produção indica intenção comunicativa funcionará como resposta à atividade motora realizada.  

A organização linguístico-motora, então, com base nos princípios para o desenvolvimento motor – 

indivíduo, ambiente e tarefas (Newell, 1991) – precisa ser estimulada. Para além dos movimentos realizados 

no balbucio e com o desenvolvimento e refinamento do movimento dos braços e das mãos (Sodre, 2000), a 

ligação entre o movimento em si e seu potencial para a comunicação com uso da língua de sinais é um ponto 

importante que deve receber foco do educador. 

 

 Explorar atividades que enfatizam os movimentos das mãos e dos braços – Configurações de Mão, 

Movimento e Locação 

 

Cena 11 

Em uma sexta-feira, duas turmas de crianças surdas de quatro e cinco anos se reúnem no parque. As 

educadoras pedem para que elas se sentem nos colchonetes espalhados pelo chão e começam a conversar 

com as crianças perguntando sobre o que haviam aprendido durante a semana. Uma das educadoras se 

dirige a outra colega, também educadora, e pergunta, em Libras, se ela havia aprendido algum sinal novo 

aquela semana. A colega reponde dando exemplo de dois sinais novos que foram usados durante as 

atividades com as crianças: GELATINA E CACHORRO. A primeira educadora chama a atenção para a 

semelhança entre os sinais, que usam a mesma Configuração de Mão. Elas, então, propõem uma história 

simples com a mesma configuração e dão oportunidade para que as crianças participem usando sinais 

com características semelhantes. 
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 Explorar atividades que enfatizam os movimentos do rosto e do corpo - Expressões Não Manuais 

 

Cena 12 

Uma instrutora surda está trabalhando como apoio a uma professora em uma classe com três bebês 

surdos de nove meses de idade. No momento da alimentação, a instrutora surda faz comentários, em 

Libras, sobre o alimento oferecido, enfatizando as Expressões Faciais para relatar a temperatura do 

alimento e a apreciação do sabor. Os movimentos são exagerados e os bebês surdos e ouvintes prestam 

atenção nas formas como a instrutora surda movimenta os olhos, a boca, a cabeça e também os ombros, 

indicando gostar do alimento e oferecendo aos bebês experimentar o alimento. 

 

 Realizar ensaios de movimentos que indiquem hipótese sobre Configurações de Mão, Locação e 

Movimento 

 

Cena 13 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 

 Perceber que os movimentos do rosto e do corpo podem ser usados para a comunicação 

 

Cena 14 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 

 Usar os movimentos das mãos e dos braços - Configurações de Mão, Locação e Movimento - para 

comunicação 

 

Cena 15 
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PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 Usar os movimentos do rosto e do corpo – Expressões Não Manuais - para comunicação 

 

Cena 16 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 Explorar o alfabeto manual 

 

Cena 17 

A professora preparou a sala com figuras do alfabeto manual coloridas pegadas na parede. As crianças 

têm quatro anos de idade e já demonstraram interesse em realizar a digitação manual. A professora 

percebeu isso quando observou uma criança da sua classe tentando soletrar seu nome para uma criança 

surda do Ensino Fundamental no momento da saída. Uma das crianças, bastante curiosa, chama a 

atenção da professora e aponta para as figuras na parede e tenta produzir seu nome com movimentos 

aleatórios das mãos. A professora, então, entrega a cada criança um crachá com seu nome para ser 

colocado sobre a mesa. Então, usa o nome de uma das crianças como exemplo. 

 

 Perceber diferença entre a Língua Brasileira de Sinais e a Língua Portuguesa 

 

Cena 18 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 

 Contar histórias infantis a partir de livros de figuras 

 

Cena 19 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 
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COMPREENSÃO E INTERAÇÃO 

 

A interação comunicativa com uso de língua entre o bebê surdo e o adulto tem seu início logo nos 

primeiros dias de vida do bebê, com o feedback comunicativo dado ao balbucio manual. Com o passar do 

tempo e com a conclusão de novas etapas no processo de aquisição de língua de sinais a compreensão do 

bebê e da criança vão se tornando mais sofisticadas e a interação com uso de língua se torna mais fluida.    

A interlocução é um fator determinante no processo de aquisição de língua e, no caso de bebês e 

crianças surdas, a interlocução com um surdo fluente em língua de sinais é fundamental (Campos, 2008). As 

pessoas com quem bebês e crianças surdas estabelecem interação influenciam diretamente na estruturação se 

suas habilidades linguísticas, comunicativas e de identidade (Góes, 1999). 

Os estímulos comunicativos na interação devem provocar as crianças a usarem a língua de sinais, a 

compreenderem as relações pragmáticas e a perceberem a forma como os seus interlocutores produzem 

língua e como reagem aos seus enunciados. É na vivência, na interação e na exploração linguística que os 

bebês e crianças surdas vão adquirir a Libras e se colocar no mundo como indivíduos surdos. 

 

 

 Explorar e praticar expressões faciais e corporais necessárias a convivência social - afetivas e 

linguísticas 

 

Cena 20 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 Usar gestos para chamar a atenção de outras pessoas para iniciar comunicação 

 

Cena 21 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 Explorar a gestualidade para relatar acontecimentos simples 

 

Cena 22 
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PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 Seguir com o olhar o movimento da mão do sinalizador 

 

Cena 23 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 

 Compreender ordens simples 

 

Cena 24 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 

 

 Usar gestos para fazer solicitações 

 

Cena 25 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 

 Perceber aspectos prosódicos da sinalização de adultos 

 

Cena 26 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 Explorar aspectos pragmáticos do contato comunicativo - direcionamento da atenção e contato de 

olho 
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Cena 27 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 

 Usar expressões para apresentar um amigo, membros da família e animais de estimação etc. 

 

 

Cena 28 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 Explorar vocabulário de Libras através das histórias infantis 

 

Cena 29 

 

 Reconhecer o seu sinal (próprio) e o de colegas 

 

Cena 30 

Em sala de aula, após a escovação dos dentes, os alunos se encaminham à primeira atividade da rotina 

diária - a que elegeram para ser a primeira, já que a realizam com prazer e autonomia - que é a Chamada 

Viva. Nela, eles organizam as fichas com foto/nome/sinal dos colegas que vieram e dos que faltaram no 

dia, de acordo com a área delimitada por imagens referentes (escola ou casa). Em seguida, são orientados 

à continuidade desta atividade através do registro dos nomes na lousa, separados por colunas e, após, a 

realização da digitação manual do nome e a realização do sinal próprio na Libras. Desta forma, 

reconhecem o próprio nome, os nomes dos colegas, as formas de registro da frequência, bem como seus 

conceitos. 

 

 Perceber a escrita da língua de sinais como forma de registro 

 

Cena 31 
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As crianças surdas já estão habituadas a observar, nas paredes dos corredores e da sala, figuras com a 

representação de sinais da Libras, desenhadas. Ao entrar em sua sala, uma criança surda de quatro anos 

se deparou com algo diferente. A educadora havia preparado a sala colando figuras com os desenhos de 

sinais, habituais, mas com a sua respectiva representação na Escrita de Sinais. As crianças, bastante 

curiosas, perguntaram para a educadora o que era aquela representação abaixo do desenho do sinal. Ela 

explicou que é uma forma de escrita do sinal. As crianças continuaram observando a representação. 

 

 

 Produzir, ao final da Educação Infantil o primeiro nome com o alfabeto manual 

 

Cena 32 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 

 Fazer referência a acontecimentos recentes usando as primeiras combinações de sinais 

 

Cena 33 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 Compreender a dinâmica interacional da conversa 

 

Cena 34 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 

 

 

 Explorar atividades com histórias em sequência temporal (figuras) 

 

Cena 35 

PROPONHA UMA CENA REFERENTE AO DIREITO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ACIMA 
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 Antecipar atividades usando a língua de sinais para explicar o que vai ser feito 

 

Cena 36 

Um bebê surdo está chorando. A professora se aproxima e percebe que há a necessidade da troca de fralda. 

Ela acalma o bebê, acena e sinaliza pausadamente e com clareza: “Você fez xixi?” A professora verifica a 

fralda e constata que esta encharcada. Ela segue conversando com o bebê: “Vamos precisar trocar a fralda. 

Eu vou pegar você e vamos até o trocador para trocar. Depois você vai ficar confortável novamente. Vamos?” 

Ela segura o bebê no colo e o leva até o trocador. A medida que vai realizando os procedimentos para a 

troca, informa ao bebê, de forma simples e usando a Libras, cada passo que realiza. Ao final ela diz: 

“Terminamos! Está melhor agora?” 

 

Quadro Síntese dos Direitos de Aprendizagem para Bebês e Crianças da Cidade de 
São Paulo 

Direitos de Aprendizagem ODS 

VISUALIDADE 

Explorar a atenção e percepção visual  

Explorar a localização de objetos e interlocutores com movimentação de cabeça e de 

olhar 

 

Compreender a importância do contato visual para a comunicação da pessoa surda  

Explorar a permanência da atenção e concentração nos interlocutores e aos discursos  

Explorar as habilidades de percepção e discriminação visual através de imagens  

Explorar as habilidades de percepção e discriminação visual na identificação de traços 

da língua de sinais 

 

Identificar-se como surdo e aos outros como surdos ou ouvintes  

Ampliar vivencias, repertório cultural, emoções com o interlocutor (aluno ou professor)  

Explorar atividades de percepção visual através de jogos e brincadeiras  

Explorar as relações de espacialidade na comunicação  

ORGANIZAÇÃO LINGUÍSTICO-MOTORA 

Explorar atividades que enfatizam os movimentos das mãos e dos braços –  
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Configurações de Mão, Movimento e Locação 

Explorar atividades que enfatizam os movimentos do rosto e do corpo - Expressões Não 

Manuais 

 

Realizar ensaios de movimentos que indiquem hipótese sobre Configurações de Mão, 

Locação e Movimento 

 

Perceber que os movimentos do rosto e do corpo podem ser usados para a 

comunicação 

 

Usar os movimentos das mãos e dos braços - Configurações de Mão, Locação e 

Movimento - para comunicação 

 

Usar os movimentos do rosto e do corpo – Expressões Não Manuais - para 

comunicação 

 

Explorar o alfabeto manual  

Perceber diferença entre a Língua Brasileira de Sinais e a Língua Portuguesa  

Observar histórias infantis  

Contar histórias infantis a partir de livros de figuras  

COMPREENSÃO E INTERAÇÃO 

Explorar e praticar expressões faciais e corporais necessárias a convivência social - 

afetivas e linguísticas 

 

Usar gestos para chamar a atenção de outras pessoas para iniciar comunicação  

Explorar a gestualidade para relatar acontecimentos simples  

Seguir com o olhar o movimento da mão do sinalizador  

Compreender ordens simples  

Usar gestos para fazer solicitações  

Perceber aspectos prosódicos da sinalização de adultos  

Explorar aspectos pragmáticos do contato comunicativo - direcionamento da atenção e 

contato de olho 

 

Usar expressões para apresentar um amigo, membros da família e animais de 

estimação etc. 

 

Explorar vocabulário de libras através das histórias infantis  

Reconhecer o seu sinal (próprio) e o de colegas  

Perceber a escrita da língua de sinais como forma de registro  

Produzir, ao final da Educação Infantil o primeiro nome com o alfabeto manual  
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Fazer referência a acontecimentos recentes usando as primeiras combinações de sinais  

Compreender a dinâmica interacional da conversa  

Explorar atividades com histórias em sequência temporal (figuras)  

Antecipar atividades usando a língua de sinais para explicar o que vai ser 

feito 

 

 

 

 

Quadro dos Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Ensino 
Fundamental 

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

C – TRABALHO  

COLETIVO 

G – TRABALHO EM 

GRUPOS 

D – TRABALHO EM 

DUPLAS 

A – TRABALHO  

AUTÔNOMO 

 

 

EIXO 1: USO DA LÍNGUA DE SINAIS 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

BASES DA  

EXPLORAÇÃO  

DA VISUALIDADE 

(EF01LS01) Consolidar aspectos pragmáticos do contato comunicativo 

- direcionamento da atenção e contato de olho (toque no ombro como 

forma de chamamento, antecipação do sinal antes de apresentar o 

objeto, piscar a luz) na interação com o professor e com os outros 

estudantes (C G) 

 

(EF01LS02) Explorar as habilidades de percepção e discriminação 

visual através de imagem (detalhes em objetos, fotos, desenhos, 

identificação de diferenças entre figuras, jogos dos sete erros) (C)  

 

(EF01LS03) Explorar as habilidades de percepção e discriminação 

visual na identificação de traços da língua de sinais com atividades de 

jogo da memória em língua de sinais e telefone sem fio adaptado para a 

realidade da criança surda (C G) 

 

(EF01LS04) Vivenciar o reconhecimento dos movimentos corporais 

através de brincadeiras regionais e da cultura surda (elefante, telefone 

sem fio, objetos, vivo/morto), músicas interpretadas, danças. (C G D) 

 

COMPREENSÃO  

E PRODUÇÃO 

(EF01LS05) Relatar fatos simples do cotidiano pessoal ou do grupo, 

com o apoio do professor (C G) 

 

(EF01LS06) Observar contação de histórias feitas pelo professor ou 

pelo instrutor de Libras, em interação natural1 ou em registros de vídeo 
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(C G) 

(EF01LS07) Observar a produção do discurso de procedimento em 

atividades desenvolvidas pelo professor e apresentadas em língua de 

sinais (C G) 

 

(EF01LS08) Observar a produção do discurso descritivo em atividades 

desenvolvidas pelo professor e apresentadas em língua de sinais (C G) 

 

(EF01LS09) Explorar de forma adequada, as habilidades pragmáticas 

de manutenção de tópico e tomada de turno comunicativo em 

momentos de interação com o professor e com os colegas (C G) 

 

(EF01LS10) Explorar a marcação de tempo explícita em relatos de 

vivências (C G) 

 

(EF01LS11) Observar o uso do sistema de pronominalização da língua 

de sinais nos momentos de recontos de histórias ou de relatos de 

vivências (C G) 

 

(EF01LS13) Explorar o uso das expressões faciais e corporais da 

língua de sinais em reconto de histórias (C G) 

 

(EF01LS14) Explorar e ampliação de repertorio a partir de notícias, 

fatos e acontecimentos de sua comunidade, cidade, estado e país. (C G 

D A) 

 

COMUNICAÇÃO 

E INTERAÇÃO 

(EF01LS15) Realizar a apresentação pessoal com nome próprio, sinal e 

idade com o auxílio do professor (C) 

 

(EF01LS16) Participar de momentos de diálogos para o 

compartilhamento de vivências, compartilhamento de repertório 

cultural e de emoções com os interlocutores (C G) 

 

 (EF01LS18) Usar a Libras na interação social e lúdica na sala de aula, 

de forma autônoma, de acordo com as condições e tempo de contato 

com a língua de sinais (A) 

 

(EF01LS19) Explorar a consciência de si e do outro nas interações 

sociais entre surdos e ouvintes (C G) 

 

(EF01LS20) Conhecer as saudações e cumprimentos na língua de 

sinais e fazer uso nas relações com os interlocutores adultos e com os 

outros estudantes (C G) 

 

(EF01LS21) Explorar as funções da linguagem para iniciar, manter e 

concluir uma conversa (função fática) e para transmitir uma 

informação de forma direta (função referencial) (C G) 

 

 

 

EIXO 2:  IDENTIDADE SURDA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

CULTURA  

SURDA 

(EF01LS23) Identificar-se como surdo e aos outros como surdos ou 

ouvintes (A) 

 

(EF01LS24) Explorar as melhores formas de organização dos espaços 

(companhia sinalizada, portas com janelas de vidro, datashow, internet, 

organização das cadeiras U) no ambiente escolar ( C G) 

 

(EF01LS25) Explorar e conhecer brincadeiras infantis da comunidade 

surda e da comunidade ouvinte (C G) 

 

(EF01LS026) Explorar a consciência e a construção de um modelo de  
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identidade surda a partir da interação com pessoas surdas ( C G D A) 

(EF01LS27) Compartilhar regras culturais para estabelecimento do 

diálogo, como o chamamento de atenção para início ou manutenção da 

comunicação por entrada em campo visual ou por toque no ombro ou 

braço (C G) 

 

(EF01LS28) Vivenciar, com modelos surdos  (instrutores, vídeos) 

experiências que possibilitem perceber, adquirir e utilizar os aspectos 

da cultura surda (C G) 

 

(EF01LS29) Explorar o significado dos símbolos da surdez, dos grupos 

sociais, dos eventos e festas da comunidade surda. (C G) 

 

(EF01LS30) Conhecer a importância do sinal pessoal de identificação 

para as pessoas surdas e ouvintes (C G) 

 

(EF01LS31) Iniciar a representação dos conhecimentos da escrita da 

língua de sinais, por meio de representações da escrita visual, desenhos 

e ilustrações (C G) 

 

(EF01LS32) Introduzir elementos básicos da escrita de língua de sinais 

(C G) 

 

INTERCULTURALIDADE 

(EF01LS33) Compreender a importância da participação em 

associações de surdos e eventos realizados pela comunidade (C G) 

 

(EF01LS34) Interagir com pessoas surdas e ouvintes observando suas 

diferenças (C G D) 

 

(EF01LS35) Diferenciar as formas de comportamento linguístico 

observadas na comunidade surda e na sociedade ouvinte (C G) 

 

HISTÓRIA DAS  

COMUNIDADES SURDAS 

(EF01LS36) Pesquisar a história de vida de personalidades da 

comunidade surda (C G) 

 

(EF01LS37) Conhecer sobre outras escolas de surdos, suas histórias e 

seus respectivos sinais (C G) 

 

 

 

EIXO 3:  ANÁLISE LINGUÍSTICA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

ASPECTOS  

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS 

 

(EF01LS38) Explorar os aspectos gerais da produção espontânea da criança 

quanto aos parâmetros da língua - Configuração de Mãos, Locação, Movimento, 

Expressões Não Manuais, Orientação da Mão e Número de Mãos (C G D) 

 

(EF01LS39) Explorar as Configuração de Mãos através de jogos e 

brincadeiras (C G) 

 

(EF01LS40) Explorar as Expressões Não Manuais através de jogos e 

brincadeiras (C G) 

 

CAMPOS  

SEMÂNTICOS 

(EF01LS41) Contextualizar os sinais conforme as práticas linguísticas 

relacionado a temas do cotidiano (C G D A) 

 

(EF01LS42) Estimular a habilidade de classificação semântica a partir 

de relações de conteúdo entre os itens lexicais 

(Alimentos/Salada/alface/alface crespa) (C G) 

 

(EF01LS43) Contextualizar os sinais conforme as práticas linguísticas 

relacionado a temas do cotidiano (C G D A) 

 

SINTAXE  

DA LIBRAS 

(EF01LS44) Explorar, em interações espontâneas, a estrutura da frase 

como modelo a ser incorporado no discurso enfatizando os 

constituintes (C G) 
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(EF01LS45) Proporcionar situações para produção de frases com 

múltiplas combinações (C G D) 

 

(EF01LS46) Explorar o conhecimento dos substantivos, verbos, 

adjetivos, pronomes na língua de sinais e suas funções na frase (C G) 

 

(EF01LS47) Explorar itens da Sintaxe Espacial da Libras (C G)  

COERÊNCIA  

DISCURSIVA 

(EF01LS48) Organizar e compreender histórias em sequência lógico 

temporal (G D) 

 

(EF01LS49) Produzir narrativa sobre um tema proposto, mantendo o 

foco na temática, com a ajuda do professor (G D) 

 

(EF01LS50) Explorar a estrutura de uma narrativa, observando a 

coerência entre os eventos (G D) 

 

(EF01LS51) Perceber a possibilidade de um narrador estar em primeira 

ou terceira pessoa (C G) 

 

 

 

 

 

EIXO 4: ARTE E LITERATURA SURDA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

APRECIAÇÃO  

ESTÉTICA 

Conhecer as expressões artísticas da comunidade surda (C G)  

(EF01LS52) Explorar materiais produzidos por surdos na Arte (C G)  

(EF01LS53) Conhecer contos, poesias surdas e performances 

elaboradas pela comunidade surda (C G)  

 

(EF01LS54) Identificar em contos sinalizados pelo professor, 

características dos personagens. (C G) 

 

(EF01LS55) Participar de leitura compartilhada de produções 

narrativas (C G) 

 

(EF01LS56) Conhecer histórias infantis tradicionais de diferentes 

povos e culturas, surdos e ouvintes (C) 

 

(EF01LS57) Observar a produção literária, discriminando a análise das 

características que diferem da sinalização espontânea (C) 

 

(EF01LS58) Antecipar eventos de uma narrativa pela percepção de 

imagens e características de personagens © 

 

PRODUÇÃO  

ARTÍSTICO-LITERÁRIA 

(EF01LS59) Estimular a produção espontânea de textos conhecidos e 

criados pelos alunos (C) 

 

(EF01LS60) Reproduzir manifestações artísticas elaboradas pela 

comunidade surda, de acordo com o momento do desenvolvimento 

motor e de linguagem (C g) 

 

(EF01LS61) Recontar histórias, com a ajuda do professor, tendo 

cuidado estético na produção da sinalização (G D) 

 

(EF01LS62) Participar de dramatização de histórias com a produção de 

sinalização espontânea, guiada apenas por um tema (C G) 

 

 

 

 

 

 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Coordenadoria Pedagógica – COPED 
Divisão de Educação Especial – DIEE 
Núcleo Técnico de Currículo – NTC 

 

 

SME/COPED/DIEE/NTC | Currículo Bilíngue 49 
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2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

C – TRABALHO COLETIVO G – TRABALHO 

EM GRUPOS 

D – TRABALHO 

EM DUPLAS 

A – TRABALHO 

AUTÔNOMO 

 

 

EIXO 1: USO DA LÍNGUA DE SINAIS 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

BASES DA  

EXPLORAÇÃO  

DA VISUALIDADE 

(EF02LS01) Utilizar as habilidades de percepção e discriminação 

visual na identificação de traços da língua de sinais com jogos que 

explorem as configurações de mãos e jogos de memória (G D) 

 

(EF02LS02) Explorar a manutenção da atenção comunicativa aos 

interlocutores e aos discursos, observando histórias em vídeos e 

contadas pelo professor ou pelos pares (C G D) 

 

(EF02LS03) Explorar o uso da prosódia na língua de sinais com a 

apresentação história infantis em Libras, enfatizando os aspectos não 

manuais que indicam a dinâmica interpretativa do texto sinalizado, 

com prosódia emocional - alegria, raiva, surpresa, tristeza (G D) 

 

(EF02LS04) Explorar as habilidades de percepção e discriminação 

visual através de imagem (detalhes em objetos, fotos, desenhos, 

identificação de diferenças entre figuras, jogos dos sete erros) 

 

(EF02LS05) Explorar as habilidades de percepção e discriminação 

visual na identificação de traços da língua de sinais com atividades de 

jogo da memória em língua de sinais e telefone sem fio adaptado para a 

realidade da criança surda (C G D) 

 

(EF02LS06) Vivenciar o reconhecimento dos movimentos corporais 

através de brincadeiras regionais e da cultura surda (elefante, telefone 

sem fio, objetos, vivo/morto), músicas interpretadas, danças. (C G D) 

 

COMPREENSÃO  

E PRODUÇÃO 

(EF02LS07) Explorar os recursos da contação de histórias feitas pelo 

professor ou pelo instrutor de Libras, em interação natural ou em 

registros de vídeo  

 

(EF02LS08) Conhecer o discurso de procedimento nos relatos de 

rotina ou na execução de atividades guiadas pelo professor (CG) 

 

(EF02LS09) Observar a produção do discurso descritivo feita pelo 

professor ou pelo instrutor de Libras, em interação natural1 ou em 

registros de vídeo (C G) 

 

(EF02LS10) Explorar os mecanismos de flexão de gênero e número 

em atividades de contação de história (C G) 

 

(EF02LS11) Explorar o uso do sistema de pronominalização da língua 

de sinais nos momentos de recontos de histórias ou de relatos de 

vivências (G D) 

 

(EF02LS12) Utilizar a marcação de tempo explícita3 em relatos de 

vivências (C G) 

 

(EF02LS13) Utilizar o discurso descritivo em atividades propostas 

pelo professor e apresentadas em língua de sinais (C G D) 
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(EF02LS14) Utilizar expressões faciais e corporais da língua de sinais 

em reconto de histórias (C G D A) 

 

COMUNICAÇÃO  

E INTERAÇÃO 

(EF02LS15) Participar de diálogos em roda de conversa sobre temas 

como rotina escolar e calendário, explorando a compreensão e 

produção sinalizada (G D) 

 

(EF02LS16) Explorar o repertório de vocabulário (sinais) através de 

relatos de experiências por meio de rodas de conversas e interação com 

pares (G D) 

 

(EF02LS17) Reconhecer e utilizar as regras de convivência na 

interação com o professor, colegas e demais pessoas nos diversos 

âmbitos (C G D A) 

 

(EF02LS18) Participar de negociações sobre decisões a serem tomadas 

pelo grupo, expressando dúvidas, opiniões e dilemas com a ajuda do 

professor, proporcionando desenvolvimento inicial da criticidade (C G 

D) 

 

(EF02LS19) Participar de momentos de diálogos para o 

compartilhamento de vivências, compartilhamento de repertório 

cultural e de emoções com os interlocutores (C G) 

 

(EF02LS20) Utilizar as funções da linguagem para iniciar, manter e 

concluir uma conversa (função fática) e para transmitir uma 

informação de forma direta (função referencial) (G D) 

 

(EF02LS21) Utilizar, de forma adequada, as habilidades pragmáticas 

de manutenção de tópico e tomada de turno comunicativo em 

momentos de interação com o professor e com os colegas (G D) 

 

(EF02LS22) Participar de atividades de representação e dramatização 

de histórias infantis já conhecidas, usando adequadamente a língua de 

sinais e as regras de interação entre os participantes, como o respeito 

pelo turno comunicativo e a observação de intenções nos enunciados 

(C G) 

 

(EF02LS23) Participar de momentos de diálogos para o 

compartilhamento de vivências, compartilhamento de repertório 

cultural e de emoções com os interlocutores (C G) 

 

 

 

EIXO 2:  IDENTIDADE SURDA 

Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

CULTURA  

SURDA 

(EF02LS24) Identificar características da cultura surda, distinguindo 

manifestações culturais das comunidades surdas (C G D) 

 

(EF02LS25) Explorar e conhecer brincadeiras infantis da comunidade 

surda e da comunidade ouvinte (C G D)  

 

(EF02LS26) Compartilhar regras culturais para estabelecimento do 

diálogo, como o chamamento de atenção para início ou manutenção da 

comunicação por entrada em campo visual ou por toque no ombro ou 

braço (C G D) 

 

(EF02LS27) Vivenciar, com modelos surdos4 (instrutores, vídeos) 

experiências que possibilitem perceber, adquirir e utilizar os aspectos 

da cultura surda (C G D) 

 

(EF02LS28) Explorar a autonomia linguística a partir da interação com  
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diferentes pares, surdos e ouvintes (D A) 

(EF02LS29) Explorar o significado dos símbolos da surdez, dos grupos 

sociais, dos eventos e festas da comunidade surda. (C G D) 

 

(EF02LS30) Explorar as melhores formas de organização dos espaços 

(companhia sinalizada, portas com janelas de vidro, datashow, internet, 

organização das cadeiras U) no ambiente escolar (C G D) 

 

(EF02LS31) Conhecer a importância do sinal pessoal de identificação 

para as pessoas surdas e ouvintes (C G D) 

 

(EF02LS32) Proporcionar momentos para iniciar a representação da 

libras por meio de escrita de sinais, desenvolvendo de jogos, 

brincadeiras e atividades de escrita (tendo o professor como escriba), 

que viabilizem o conhecimento e uso deste recurso (C G) 

 

(EF02LS33) Apontar as semelhanças da escrita da língua de sinais 

apresentando suas particularidades relacionadas a emissão do sinal (C 

G) 

 

INTERCULTURALIDADE 

(EF02LS34) Explorar a diversidade cultural no Brasil e as 

regionalidades com relação ao uso da língua de sinais (G D A) 

 

(EF02LS35) Interagir com pessoas surdas e ouvintes observando suas 

diferenças (C G D A) 

 

(EF02LS36) Compreender a importância da participação em 

associações de surdos e eventos realizados pela comunidade (C G D) 

 

(EF02LS37) Diferenciar as formas de comportamento linguístico 

observadas na comunidade surda e na sociedade ouvinte (C G D) 

 

HISTÓRIA DAS  

COMUNIDADES  

SURDAS 

(EF02LS38) Pesquisar a história de vida de personalidades da 

comunidade surda (C G D A) 

 

(EF02LS39) Conhecer os registros históricos sobre as comunidades 

surdas (C G) 

 

(EF02LS40) Conhecer sobre outras escolas de surdos, suas histórias e 

seus respectivos sinais (C G D) 

 

 

 

 

EIXO 3:  ANÁLISE LINGUÍSTICA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

ASPECTOS  

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS 

 

(EF02LS41) Aprofundar a exploração dos aspectos gerais da produção 

espontânea da criança quanto aos parâmetros da língua - Configuração 

de Mãos, Locação, Movimento, Expressões Não Manuais, Orientação 

da Mão e Número de Mãos (C G D A) 

 

(EF02LS42) Reconhecer as Configuração de Mãos na construção do 

sinal (C G D) 

 

(EF02LS43) Reconhecer as Expressões não Manuais na construção do 

sinal (C G D) 

 

(EF02LS44) Explorar a Locação e o Movimento na construção do sinal 

(C G) 

 

CAMPOS  

SEMÂNTICOS 

(EF02LS45) Explorar os sinais ampliando o repertório e alinhando os 

significados, promovendo a compreensão e contextualização dos 

conceitos (C G) 
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(EF02LS46) Aprofundar a habilidade de classificação semântica a 

partir de relações de conteúdo entre os itens lexicais (Ex: 

Alimentos/Salada/alface/alface crespa) (C G D A) 

 

(EF02LS47) Explicar os significados dos sinais, motivando a 

compreensão e contextualização dos conceitos relativos ao cotidiano e 

temas em estudo (C G D A) 

 

SINTAXE 

 DA LIBRAS 

(EF02LS48) Explorar, em interações espontâneas, a estrutura da frase 

como modelo a ser incorporado no discurso enfatizando os 

constituintes (C G D A) 

 

(EF02LS49) Proporcionar situações para produção de frases com 

múltiplas combinações (C G D A) 

 

(EF02LS02) Utilizar discursos estruturados a partir de frases com 

múltiplas combinações  

 

(EF02LS50) Explorar o conhecimento dos substantivos, verbos, 

adjetivos, pronomes na língua de sinais e suas funções na frase (C G D 

A) 

 

(EF02LS51) Explorar itens da Sintaxe Espacial da Libras (C G D A)  

COERÊNCIA  

DISCURSIVA 

(EF02LS52) Reconhecer e identificar os marcadores de tempo no 

discurso (C G) 

 

(EF02LS53) Produzir narrativa sobre um tema proposto, mantendo o 

foco na temática, com a ajuda do professor (G D A) 

 

(EF02LS54) Explorar aspectos da organização do discurso em 

atividade de continuação de uma história (C G) 

 

(EF02LS55) Organizar e recontar histórias em sequência lógico 

temporal (G D) 

 

(EF02LS56) Empregar, em atividade de reconto de história, o mesmo 

tipo de narrado (primeira ou terceira pessoa) (G D A) 

 

(EF02LS57) Articular as partes de uma narrativa baseada em uma 

sequência de figuras (C G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 4: ARTE E LITERATURA SURDA 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Coordenadoria Pedagógica – COPED 
Divisão de Educação Especial – DIEE 
Núcleo Técnico de Currículo – NTC 

 

 

SME/COPED/DIEE/NTC | Currículo Bilíngue 54 

 

Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

APRECIAÇÃO  
ESTÉTICA 

(EF02LS58) Ampliar o conhecimento das expressões artísticas do 

sujeito surdo (C G) 

 

(EF02LS59) Conhecer contos, poesias surdas e performances 

elaboradas pela comunidade surda (C G D)  

 

(EF02LS60) Conhecer os contos tradicionais adaptados à cultura surda 

(C G) 

 

(EF02LS61) Explorar poemas em Libras observando o uso das 

Configurações de Mãos (C G) 

 

(EF02LS62) Participar de leitura compartilhada de produções 

narrativas (C G) 

 

(EF02LS63) Identificar em contos sinalizados pelo professor, 

características dos personagens. (C G) 

 

(EF02LS64) Observar a produção literária, discriminando a análise das 

características que diferem da sinalização espontânea (C G) 

 

(EF02LS65) Reconhecer histórias contadas pelo professor por meio de 

recursos multimodais (C G) 

 

(EF02LS66) Reconhecer elementos de uma narrativa (personagens, 

enredo, tempo e espaço) (C) 

 

PRODUÇÃO  

ARTÍSTICO-LITERÁRIA 

(EF02LS67) Elaborar narrativas de forma compartilhada (G)  

(EF02LS68) Recontar histórias, com a ajuda do professor, tendo 

cuidado estético na produção da sinalização (G D A) 

 

(EF02LS69) Participar da dramatização de histórias com a produção de 

textos em língua de sinais não espontâneos (G D A) 

 

(EF02LS70) Explorar as possibilidades de uso poético da língua de 

sinais (G D A) 

 

 

 
Notas de Rodapé 
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3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

C – TRABALHO COLETIVO G – TRABALHO 

EM GRUPOS 

D – TRABALHO 

EM DUPLAS 

A – TRABALHO 

AUTÔNOMO 

 

 

EIXO 1: USO DA LÍNGUA DE SINAIS 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

BASES DA  

EXPLORAÇÃO  

DA VISUALIDADE 

(EF03LS01) Consolidar as habilidades de percepção e discriminação 

visual na identificação de traços da língua de sinais com jogos que 

explorem as configurações de mãos, jogo de memória e atividades que 

envolvam a exposição natural da língua de sinais, identificando as 

diferenças de traços usados pelo professor e pelos colegas na 

sinalização e em histórias em sequência (G D) 

 

(EF03LS02) Explorar o uso da prosódia na língua de sinais com a 

apresentação história infantis em Libras, enfatizando os aspectos não 

manuais que indicam a dinâmica interpretativa do texto sinalizado, 

com prosódia emocional - alegria, raiva, surpresa, tristeza (G D A) 

 

(EF03LS03) Aprofundar as habilidades de percepção e discriminação 

visual através de imagem (detalhes em objetos, fotos, desenhos, 

identificação de diferenças entre figuras, jogos dos sete erros) 

 

(EF03LS04) Explorar as habilidades de percepção e discriminação 

visual na identificação de traços da língua de sinais com atividades de 

jogo da memória em língua de sinais e telefone sem fio adaptado para a 

realidade da criança surda (D A) 

 

COMPREENSÃO E 

PRODUÇÃO 

(EF03LS05) Utilizar a marcação de tempo explícita em relatos de 

vivências (D A) 

 

(EF03LS07) Explorar a capacidade de defender uma ideia e justificar 

sua posição (A) 

 

(EF03LS08) Recontar histórias conhecidas com apoio do professor (D 

A) 

 

(EF03LS09) Utilizar o discurso descritivo em atividades propostas 

pelo professor e apresentadas em língua de sinais (A) 

 

(EF03LS10)Utilizar o discurso de procedimento nos relatos de rotina 

ou na execução de atividades guiadas pelo professor (D A) 

 

(EF03LS11)Utilizar os mecanismos de flexão de gênero e número em 

atividades de contação de história (D A) 

 

(EF03LS13)Explorar contos tradicionais e contos de humor na língua 

de sinais (C G D) 

 

(EF03LS02)Explorar o uso do sistema de pronominalização da língua 

de sinais nos momentos de recontos de histórias ou de relatos de 

vivências (D A) 

 

(EF03LS14)Propor desafios e jogos de raciocínio lógico para ampliar o 

estabelecimento de regras (C G D A) 

 

COMUNICAÇÃO E 

INTERAÇÃO 

(EF03LS15)Participar de atividades de representação e dramatização 

de histórias infantis já conhecidas, usando adequadamente a língua de 
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sinais e as regras de interação entre os participantes, como o respeito 

pelo turno comunicativo e a observação de intenções nos enunciados 

(C G) 

(EF03LS16)Participar de momentos de diálogos para o 

compartilhamento de vivências, compartilhamento de repertório 

cultural e de emoções com os interlocutores (G D) 

 

(EF03LS17)Expressar pensamento e opiniões defendendo as suas 

escolhas (D A) 

 

(EF03LS18) Consolidar o uso das funções da linguagem para iniciar, 

manter e concluir uma conversa (função fática) e para transmitir uma 

informação de forma direta (função referencial) (C G D) 

 

(EF03LS19) Consolidar o uso das habilidades pragmáticas de 

manutenção de tópico e tomada de turno comunicativo em momentos 

de interação com o professor e com os colegas (C G D) 

 

 

 

EIXO 2:  IDENTIDADE SURDA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

CULTURA  
SURDA 

(EF03LS20) Reconhecer os ambientes linguísticos e as línguas 

envolvidos, identificando a função do interprete e do professor (G D 

A) 

 

(EF03LS21) Explorar a adaptação de materiais, instrumentos e espaços 

para o surdo (C G D A) 

 

(EF03LS22) Compartilhar regras culturais para estabelecimento do 

diálogo, como o chamamento de atenção para início ou manutenção da 

comunicação por entrada em campo visual ou por toque no ombro ou 

braço (C G D A) 

 

(EF03LS23) Vivenciar, com modelos surdos4 (instrutores, vídeos) 

experiências que possibilitem perceber, adquirir e utilizar os aspectos 

da cultura surda (C G D A) 

 

(EF03LS24) Explorar as melhores formas de organização dos espaços 

(companhia sinalizada, portas com janelas de vidro, datashow, internet, 

organização das cadeiras U) no ambiente escolar (C G D A) 

 

(EF03LS25) Explorar recursos tecnológicos de acessibilidade 

comunicativa (C G D) 

 

(EF03LS26) Explorar o significado dos símbolos da surdez, dos grupos 

sociais, dos eventos e festas da comunidade surda. (C G D A) 

 

(EF03LS27) Iniciar a representação da língua de sinais por meio da 

escrita de sinais, com a escrita de sinais e de frases curtas (C G D) 

 

(EF03LS28) Realizar leituras de sinais e frases curtas em escrita da 

língua de sinais (C G D A) 

 

INTERCULTURALIDADE 

(EF03LS29) Explorar a diversidade cultural no Brasil e as 

regionalidades com relação ao uso da língua de sinais (G D A) 

 

(EF03LS30) Interagir com pessoas surdas e ouvintes observando suas 

diferenças (C G D A) 

 

(EF03LS31) Compreender a importância da participação em 

associações de surdos e eventos realizados pela comunidade (C G D 

A). 
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(EF03LS32) Pesquisar sobre as línguas de sinais utilizadas em outros 

países (G D A) 

 

(EF03LS33) Diferenciar as formas de comportamento linguístico 

observadas na comunidade surda e na sociedade ouvinte (C G D A) 

 

HISTÓRIA DAS 

COMUNIDADES SURDAS 

(EF03LS34) Conhecer os registros históricos sobre as comunidades 

surdas (C G D A) 

 

(EF03LS35) Relatar suas vivencias através de desenhos, fotos e 

filmagens, compartilhando com os colegas (D A) 

 

(EF03LS36) Conhecer sobre outras escolas de surdos, suas histórias e 

seus respectivos sinais (C G D A) 

 

 

 

 

EIXO 3:  ANÁLISE LINGUÍSTICA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

ASPECTOS 

 FONÉTICO-

FONOLÓGICOS 

 

(EF03LS37) Distinguir os parâmetros da Libras na produção 

linguística (C G D A) 

 

(EF03LS38) Utilizar as Configuração de Mãos na construção do sinal 

(C G D A) 

 

(EF03LS39) Utilizar as Expressões não Manuais na construção do 

sinal (C G D A) 

 

(EF03LS40) Reconhecer a Locação e o Movimento na construção do 

sinal (C G D A) 

 

(EF03LS41) Explorar a Orientação da Mão e o Número de mãos na 

construção do sinal (C G D A) 

 

CAMPOS 

 SEMÂNTICOS 

(EF03LS42) Explorar os sinais ampliando o repertório e alinhando os 

significados, promovendo a compreensão e contextualização dos 

conceitos (C G D A) 

 

(EF03LS43) Utilizar de forma autônoma o vocabulário apropriado ao 

discurso do cotidiano (D A) 

 

(EF03LS44) Empregar vocabulário apropriado ao discurso relacionado 

ao tema de estudo (D A) 

 

SINTAXE  
DA LIBRAS 

(EF03LS45) Identificar através de vídeos os sintagmas da frase (C G D 

A) 

 

(EF03LS02) Explorar a consciência do sistema pronominal espacial da 

Libras (C G D A) 

 

(EF03LS46) Perceber e distinguir itens da Sintaxe Espacial da Libras 

(C G D A) 

 

(EF03LS47) Reconhecer e utilizar o conhecimento dos substantivos, 

verbos, adjetivos, pronomes (C G D A) 

 

(EF03LS48) Segmentar um texto em Libras em partes de sentido, 

como os eventos ou cenas em uma narrativa (C G) 

 

COERÊNCIA 

 DISCURSIVA 

(EF03LS49) Planejar e usar em recontagem de história o repertório de 

marcadores de tempo no discurso (G D A)  

 

(EF03LS50) Produzir narrativa sobre um tema proposto, mantendo o 

foco na temática, com a ajuda do professor (G D A) 

 

(EF03LS51) Organizar e recontar histórias em sequência lógico  
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temporal (G D A) 

(EF03LS52) Explorar aspectos da organização do discurso em 

atividade de continuação de uma história (C G D A) 

 

(EF03LS53) Articular as partes de uma narrativa baseada em uma 

sequência de figuras (C G D A) 

 

 

 

EIXO 4: ARTE E LITERATURA SURDA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

APRECIAÇÃO 

 ESTÉTICA 

(EF03LS54) Conhecer contos, poesias surdas e performances 

elaboradas pela comunidade surda (C  G D A)  

 

(EF03LS55) Conhecer os contos tradicionais adaptados à cultura surda 

(C G D A) 

 

(EF03LS56) Reconhecer e recontar histórias infantis tradicionais de 

diferentes povos e culturais 

 

(EF03LS57) Explorar poemas em Libras observando o uso dos 

Classificadores 

 

(EF03LS58) Observar a produção literária, discriminando a análise das 

características que diferem da sinalização espontânea (C G D A) 

 

(EF03LS59) Reconhecer histórias contadas por meio de recursos 

multimodais e relatos do professor 

 

(EF03LS60) Reconhecer os elementos de uma narrativa (personagem, 

enredo, tempo e espaço) (C G) 

 

(EF03LS61) Reconhecer e recontar histórias infantis tradicionais de 

diferentes povos e culturas (G D A) 

 

(EF03LS62) Conhecer histórias multiculturais ao redor do mundo, a 

partir de textos apresentados em língua de sinais pelo professor (C G D 

A) 

 

PRODUÇÃO  

ARTÍSTICO-LITERÁRIA 

(EF03LS63) Elaborar narrativas de forma compartilhada (G D A)  

(EF03LS64) Recontar histórias, com a ajuda do professor, tendo 

cuidado estético na produção da sinalização (G D A) 

 

(EF03LS65) Participar da dramatização de histórias com a produção de 

textos em língua de sinais não espontâneos (G D A) 

 

(EF03LS66) Participar de sarau com diversas manifestações artísticas 

baseadas na língua de sinais (C G) 

 

 

 
Notas de Rodapé 

 A produção de textos não espontâneos na dramatização ocorre com o ensaio de uma produção sinalizada 

previamente concebida e que deve ser reproduzida da forma mais fiel que a criança consiga. É o passo 

seguinte à produção espontânea, improvisada, recorrente em dramatizações. O objetivo, neste caso, é 

chamar a atenção da criança para a produção estética da língua de sinais. 
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CICLO INTERDISCIPLINAR 

 

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

C – TRABALHO  

COLETIVO 

G – TRABALHO EM 

GRUPOS 

D – TRABALHO EM 

DUPLAS 

A – TRABALHO  

AUTÔNOMO 

 

EIXO 1: USO DA LÍNGUA DE SINAIS 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

COMPREENSÃO E 

PRODUÇÃO SINALIZADA 

(EF04LS01)Explorar temas de interesse escolhidos pelo grupo ou 

propostos pelo professor sobre a atualidade com uso de recursos visuais 

diversos (C G) 

 

(EF04LS02) Produzir vídeos apresentando opiniões e formulando 

perguntas sobre temas propostos pelos estudantes (C G) 

 

(EF04LS03) Construir e reconstruir narrativas baseadas em produções 

observadas em vídeos de surdos adultos sinalizando (C G) 

 

(EF04LS04) Explorar a utilização do espaço de sinalização em 

narrativas, fazendo uso de recursos da sintaxe da língua e de expressões 

corporais associadas (C G) 

 

(EF04LS05) Explorar contos tradicionais e contos de humor na língua 

de sinais (C G) 

 

(EF04LS06) Produzir narrativa baseada em história em sequência lógico 

temporal (G D) 

 

(EF04LS07) Explorar o uso do sistema de pronominalização da língua 

de sinais nos momentos de recontos de histórias ou de relatos de 

vivências (G D) 

 

(EF04LS08) Observar diálogos ¹em vídeos e discutir sobre as 

características da interação em língua de sinais (C G) 

 

(EF04LS09) Explorar a capacidade de defender uma ideia e justificar 

sua posição (D A) 

 

(EF04LS10) Utilizar o discurso descritivo para apresentar espaços e 

acontecimentos (D) 

 

(EF04LS11) Realizar reconto de histórias de forma autônoma (A)  

(EF04LS12) Explorar a organização discursiva na expressão de 

causalidade e condição entre ideias apresentadas (C G) 

 

(EF04LS13) Explorar a percepção das reações do interlocutor no 

momento da interação e modificar sua produção de acordo com a 

necessidade exibida na resposta (C G). 

 

(EF04LS14) Produzir o discurso de procedimento de forma autônoma 

(A)  

 

(EF04LS15) Observar produções sinalizadas de autobiografia ( C G D)  

(EF04LS16) Acompanhar uma narrativa com atenção (G D)  

INTERAÇÃO/ 

CONVERSAÇÃO 

(EF04LS17) Participar de atividades que possibilitam a troca de 

experiências relacionadas aos planos para o futuro e desenvolvimento 

pessoal (C G) 
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(EF04LS18) Identificar e utilizar de forma adequada o turno 

comunicativo, respeitando o momento de fala do outro (G D) 

 

(EF04LS19) Apreciar a opinião pessoal de diferentes interlocutores em 

uma discussão (C G) 

 

(EF04LS20 Compreender a troca de interlocutores nas atividades 

discursivas e mobilizar recursos para modificar a forma de expressar de 

acordo com a situação e interlocutor (C G) 

 

USO FORMAL  

E INFORMAL DA 

LÍNGUA 

(EF04LS21) Analisar vídeos com produção de surdos com diferentes 

variações na sinalização (C G) 

 

(EF04LS22) Utilizar sinais pesquisados em sinalários observando a 

adequação de uso às situações (C G) 

 

(EF04LS23) Reconhecer e descrever comportamentos linguísticos em 

ambientes e situações formais e informais (C G) 

 

(EF04LS24) Utilizar a incorporação de personagem de forma adequada 

ao registro linguístico e à situação de sinalização (G D) 

 

CONHECIMENTO  

DE MUNDO 

(EF04LS25) Realizar visita a museus, teatros, exposições diversas e 

eventos culturais com acessibilidade (C G) 

 

(EF04LS26) Analisar temas da atualidade emitindo opinião e 

aprofundando discussões (C G) 

 

(EF04L27) Participar de atividades que envolvam a interação linguística 

com pessoas surdas de fora da escola (C G) 

 

 

 

EIXO 2:  IDENTIDADE SURDA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

HISTÓRIA DO 

 SURDO NO BRASIL 

(EF04LS28) Conhecer a história da comunidade surda no Brasil através 

de relatos em vídeos ou sinalizados pelo professor (C G) 

 

(EF04LS29) Conhecer as especificidades das pessoas surdas e 

designações usadas ao longo da história (C G) 

 

(EF04LS30) Discutir sobre os movimentos surdos da história e da 

atualidade (C G)  

 

CULTURA  

SURDA 

(EF04LS31) Investigar os eventos comemorativos relacionados à cultura 

brasileira no ambiente escolar e elaborar materiais de divulgação em 

Libras (C G) 

 

(EF04LS32) Produzir suportes de aprendizagens, como portfólios, com 

os registros mais usados na rotina da escola, na escrita da língua de 

sinais (C G D) 

 

(EF04LS33) Realizar a leitura de frases curtas e pequenos textos na 

escrita da língua de sinais (C G D) 

 

(EF04LS34) Reescrever, na escrita da língua de sinais, palavras e frases 

apresentadas pelo professor (C G) 

 

ACESSIBILIDADE  

NA COMUNICAÇÃO 

(EF04LS35) Participar de atividades que visem a circulação da Libras 

por meio de cartazes com sinalização dos espaços diversos na escola e 

no entorno. (C G) 

 

(EF04LS36) Conhecer os símbolos que indicam acessibilidade, seus 

significados e seus usos (C G) 

 

(EF04LS37) Discutir a importância do papel do tradutor intérprete de  
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íngua de sinais diferenciando sua atuação no ambiente escolar e fora do 

ambiente escolar (C G) 

 

 

 

EIXO 3:  ANÁLISE LINGUÍSTICA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

ASPECTOS  

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS 

 

(EF04LS38) Investigar os pares mínimos na Libras a partir dos 

parâmetros fonético-fonológicos da língua ( G C D) 

 

(EF04LS39) Compreender o caráter distintivos das Expressões Não 

Manuais na Libras a partir de pares mínimos trabalhados e a partir da 

observação das mudanças de sentido provocadas por esses parâmetros 

(C G) 

 

(EF04LS40) Analisar a simultaneidade e o uso do espaço na elaboração 

do discurso (C G) 

 

(EF04LS41) Analisar as Configurações de Mão e as Expressões não 

Manuais em sinais realizados isoladamente (G D) 

 

ASPECTOS  

MORFOLÓGICOS 

(EF04LS42) Distinguir os sinais simples dos sinais compostos (G D A)  

(EF04LS43) Explorar os advérbios de lugar, de tempo e de intensidade 

(C G D) 

 

(EF04LS44) Utilizar o processo anafórico, simultaneidade, 

classificadores e o uso do espaço na elaboração do discurso (G D) 

 

(EF04LS45) Explorar e reconhecer a flexão de gênero e grau (C G D)  

(EF04LS46) Analisar as formas de incorporação de numeral (C G D A)  

SINTAXE  

DA LIBRAS 

(EF04LS47) Explorar, com o auxílio do professor, o conhecimento 

metalinguístico dos verbos, dos substantivos e dos adjetivos (C G) 

 

(EF04LS48) Identificar, através de registros em Escrita de Sinais, os 

sintagmas da frase (C G) 

 

(EF04LS49) Explorar o conhecimento metalinguístico das marcações de 

número (C G ) 

 

(EF04LS50) Identificar os recursos usados no sistema pronominal 

espacial da Libras (C G) 

 

SEMÂNTICA  

DA LIBRAS 

(EF04LS51) Identificar sinais sinônimo e antônimos, explorando os seus 

significados e sentidos que provocam (CG) 

 

(EF04LS52) Explorar as categorias semânticas dos sinais (CG)  

(EF04LS53) Explorar a iconicidade de sinais da Libras, observando suas 

propriedades e os sentidos (CG) 

 

 

 

EIXO 4:   LITERATURA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

APRECIAÇÃO  

ESTÉTICA 

(EF04LS54) Conhecer artistas surdos -plásticos, performances, poetas e 

atores(CG) 

 

(EF04LS55) Conhecer e identificar as características de contos de fadas, 

H.Q., carta e receita traduzidos para a Libras (CGD) 

 

(EF04LS56) Explorar narrativas em suas marcações de pessoa, tempo e  
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espaço  

PRODUÇÃO  

ARTÍSTICO-LITERÁRIA 

(EF04LS57) Construir acervo literário em língua de sinais, com 

produções da comunidade surda (CG) 

 

(EF04LS58) Produzir de maneira espontânea textos conhecidos e de 

própria autoria, utilizando classificadores e os cinco parâmetros da 

Libras (GD) 

 

(EF04LS59) Participar de jogos teatrais de improvisação sobre um tema 

dado pelo professor ou escolhido pelos estudantes (C G) 

 

(EF04LS60) Estimular a produção espontânea de textos conhecidos e 

criados pelos alunos (C) 

 

(EF04LS61) Reproduzir manifestações artísticas elaboradas pela 

comunidade surda, de acordo com o momento do desenvolvimento 

motor e de linguagem (C G) 

 

(EF04LS62) Recontar histórias, com a ajuda do professor, tendo cuidado 

estético na produção da sinalização (G D) 

 

(EF04LS63) Participar de dramatização de histórias com a produção de 

sinalização espontânea, guiada apenas por um tema (C G) 

 

 

 

Notas de Rodapé 

 A observação da interação entre pessoas surdas permitirá ao estudante a identificação de recursos 

pragmáticos para o desenvolvimento adequado de uma conversa. A capacidade de narrar essa observação 

em vídeo deverá ser concluída ao final deste ciclo, com o uso do sistema pronominal da língua, 

processamento anafórico e recursos visuais que proporcionem clareza no reconto de um diálogo. 
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5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

C – TRABALHO  

COLETIVO 

G – TRABALHO EM 

GRUPOS 

D – TRABALHO EM 

DUPLAS 

A – TRABALHO  

AUTÔNOMO 

 

EIXO 1: USO DA LÍNGUA DE SINAIS 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

COMPREENSÃO E 

PRODUÇÃO SINALIZADA 

(EF05LS01) Explorar temas de interesse escolhidos pelo grupo ou 

propostos pelo professor sobre a atualidade com uso de recursos visuais 

diversos (C G D) 

 

(EF05LS02) Produzir vídeos apresentando opiniões e formulando 

perguntas sobre temas propostos pelos estudantes (D A) 

 

(EF05LS03) Construir e reconstruir narrativas baseadas em produções 

observadas em vídeos de surdos adultos sinalizando (D A) 

 

(EF05LS04) Explorar a utilização do espaço de sinalização em 

narrativas, fazendo uso de recursos da sintaxe da língua e de expressões 

corporais associadas (C G D)  

 

(EF05LS05) Explorar contos tradicionais e contos de humor na língua 

de sinais (C G D) 

 

(EF05LS06) Produzir narrativa baseada em história em sequência lógico 

temporal (G D A) 

 

(EF05LS07) Explorar o uso do sistema de pronominalização da língua 

de sinais nos momentos de recontos de histórias ou de relatos de 

vivências (G D) 

 

(EF05LS08) Observar diálogos¹ em vídeos e discutir sobre as 

características da interação em língua de sinais (D A) 

 

(EF05LS09) Explorar a capacidade de defender uma ideia e justificar 

sua posição (DA) 

 

(EF05LS10) Utilizar o discurso descritivo para apresentar espaços e 

acontecimentos (D A) 

 

(EF05LS12) Realizar reconto de histórias de forma autônoma (A)  

(EF05LS13) Explorar a organização discursiva na expressão de 

causalidade e condição entre ideias apresentadas (C G D) 

 

(EF05LS14) Explorar a percepção das reações do interlocutor no 

momento da interação e modificar sua produção de acordo com a 

necessidade exibida na resposta (C G D). 

 

(EF05LS17) Explorar as características da sinalização que podem trazer 

pistas sobre os sentimentos e as possíveis reações do interlocutor (C G) 

 

(EF05LS18) Explorar a produção de sentidos na escolha de sinais e 

estruturas no discurso ( C G) 

 

(EF05LS19) Acompanhar uma narrativa com atenção (G D A)  

INTERAÇÃO/ 

CONVERSAÇÃO 

(EF05LS20) Participar de atividades que possibilitam a troca de 

experiências relacionadas aos planos para o futuro e desenvolvimento 

pessoal (C G D) 

 

(EF05LS21) Identificar e utilizar de forma adequada o turno 

comunicativo, respeitando o momento de fala do outro (G D) 
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(EF05LS22) Apreciar a opinião pessoal de diferentes interlocutores em 

uma discussão (C G D) 

 

(EF05LS23) Compreender a troca de interlocutores nas atividades 

discursivas e mobilizar recursos para modificar a forma de expressar de 

acordo com a situação e interlocutor (C G A) 

 

USO FORMAL E 

INFORMAL DA LÍNGUA 

(EF05LS24) Analisar vídeos com produção de surdos com diferentes 

variações na sinalização (C G D A) 

 

(EF05LS25) Reconhecer e descrever comportamentos linguísticos em 

ambientes e situações formais e informais (C G D) 

 

(EF05LS27) Utilizar a incorporação de personagem de forma adequada 

ao registro linguístico e à situação de sinalização (G D)) 

 

(EF05LS02) Desenvolver o uso formal discursivo em diferentes 

ambientes sociais (G D A) 

 

CONHECIMENTO DE 

MUNDO 

(EF05LS28) Realizar visita a museus, teatros, exposições diversas e 

eventos culturais com acessibilidade (C G) 

 

(EF05LS29) Realizar pesquisa de campo em instituições, escolas de 

surdos e associações (C G) 

 

(EF05LS30) Analisar temas da atualidade emitindo opinião e 

aprofundando discussões (C G) 

 

 

EIXO 2:  IDENTIDADE SURDA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

HISTÓRIA DO  

SURDO NO BRASIL 

(EF05LS31) Conhecer a história da comunidade surda no Brasil através 

de relatos em vídeos ou sinalizados pelo professor (C G) 

 

(EF05LS32) Conhecer a variação do uso de sinais na cidade de São 

Paulo (C G D) 

 

(EF05LS33) Conhecer fatos sobre o início da educação de surdos no 

Brasil e na cidade de São Paulo (C G) 

 

CULTURA  

SURDA 

(EF05LS34) Explorar pesquisas de dados referentes às 

comunidades/associações de surdos locais (C G D) 

 

(EF05LS35) Conhecer as diferentes identidades surdas e analisar as 

características de cada uma delas (C G) 

 

(EF05LS36) Participar de atividades que favoreçam a interação entre 

associações de surdos, escolas bilíngues e pontos de encontro da 

comunidade surda (C) 

 

(EF05LS37) Reescrever, na escrita da língua de sinais, palavras e frases 

apresentadas pelo professor (C G) 

 

(EF05LS38) Reescrever textos curtos em escrita da língua de sinais (D 

A) 

 

ACESSIBILIDADE NA 

COMUNICAÇÃO 

(EF05LS02) Participar da elaboração de recursos para a divulgação da 

Libras em ambientes virtuais como blogs, redes sociais e sites (C G) 

 

(EF05LS39) Conhecer os símbolos que indicam acessibilidade, seus 

significados e seus usos (C G) 

 

(EF05LS40) Discutir a importância do papel do tradutor intérprete de 

íngua de sinais diferenciando sua atuação no ambiente escolar e fora do 

ambiente escolar (G D) 

 

(EF05LS41) Discutir e divulgar informações que enfatizem a  
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importância do tradutor intérprete de língua de sinais em espaços 

públicos, artísticos e em espaços digitais (C G) 

 

 

 

EIXO 3:  ANÁLISE LINGUÍSTICA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

ASPECTOS 

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS 

 

(EF05LS42) Explorar o uso da prosódia no discurso, observando a 

movimentação do corpo e as Expressões faciais, modificando a 

entonação da frase e o registro discursivo (C G) 

 

(EF05LS43) Compreender o caráter distintivos das Expressões Não 

Manuais na Libras a partir de pares mínimos trabalhados e a partir da 

observação das mudanças de sentido provocadas por esses parâmetros 

(C G D) 

 

(EF05LS44) Analisar a simultaneidade e o uso do espaço na elaboração 

do discurso (C G D) 

 

(EF05LS45) Analisar os parâmetros Locação e Movimento em sinais 

realizados isoladamente (G D) 

 

(EF05LS46) Analisar as Configurações de Mão e as Expressões não 

Manuais em sinais realizados isoladamente (A)) 

 

ASPECTOS  

MORFOLÓGICOS 

(EF05LS47) Analisar os sinais simples e os sinais compostos (C G)  

(EF05LS48) Explorar os advérbios de lugar, de tempo e de intensidade 

(C G) 

 

(EF05LS49) Compreender as classes de palavras e suas características 

(substantivos, adjetivos, pronomes) 

 

(EF05LS50) Explorar os advérbios de modo e de negação (C G D)  

(EF05LS51) Utilizar o processo anafórico, simultaneidade, 

classificadores e o uso do espaço na elaboração do discurso (D A) 

 

(EF05LS52) Analisar as propriedades dos pares nome/verbo (G D)   

SINTAXE  

DA LIBRAS 

(EF05LS53) Ampliar o conhecimento metalinguístico dos verbos 

analisando as diferentes estruturas que adotam dentro da sintaxe espacial 

(C G D) 

 

(EF05LS54) Analisar os recursos usados no sistema pronominal espacial 

da Libras (D A) 

 

(EF05LS55) Aprofundar o conhecimento metalinguístico das marcações 

de número (D A) 

 

(EF05LS56) Identificar a ordem básica da sentença com o auxílio de 

registros em vídeos e da escrita da língua de sinais (C G D A) 

 

SEMÂNTICA  

DA LIBRAS 

(EF05LS57) Identificar sinais sinônimo e antônimos, explorando os seus 

significados e sentidos que provocam (DA) 

 

(EF05LS58) Explorar as categorias semânticas dos sinais (DA)  

(EF05LS59) Explorar a iconicidade de sinais da Libras, observando suas 

propriedades e os sentidos (DA) 

 

 

 

EIXO 4:   LITERATURA 
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Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

APRECIAÇÃO  

ESTÉTICA 

(EF05LS60) Conhecer artistas surdos -plásticos, performances, poetas e 

atores (CGD) 

 

(EF05LS61) Conhecer e identificar as características textos jornalísticos, 

lendas, parlendas e piadas simples traduzidos para a Libras (CGD) 

 

(EF05LS62) Aprofundar o conhecimento literário e a expressão de 

opinião pessoal a partir da análise de materiais apresentados  

 

PRODUÇÃO  

ARTÍSTICO-LITERÁRIA 

(EF05LS63) Produzir de maneira dirigida textos sinalizados conhecidos 

e de própria autoria (DA) 

 

(EF05LS64) Construir acervo literário em língua de sinais, com 

produções da comunidade surda (CG) 

 

(EF05LS65) Promover festas/saraus/slams/encontros/intercâmbio e 

exposições para fortalecimento da cultura surda 

 

(EF05LS66) Elaborar narrativas de forma compartilhada (G)  

(EF05LS67) Recontar histórias, com a ajuda do professor, tendo cuidado 

estético na produção da sinalização (G D A) 

 

(EF05LS68) Participar da dramatização de histórias com a produção de 

textos em língua de sinais não espontâneos (G D A) 

 

(EF05LS69) Explorar as possibilidades de uso poético da língua de 

sinais (G D A) 

 

 

 

 

 

 

Notas de Rodapé 

   A observação da interação entre pessoas surdas permitirá ao estudante a identificação de recursos 

pragmáticos para o desenvolvimento adequado de uma conversa. A capacidade de narrar essa observação 

em video deverá ser concluída ao final deste ciclo, com o uso do sistema pronominal da língua, 

processamento anafórico e recursos visuais que proporcionem clareza no reconto de um diálogo. 
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6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

C – TRABALHO  

COLETIVO 

G – TRABALHO EM 

GRUPOS 

D – TRABALHO EM 

DUPLAS 

A – TRABALHO  

AUTÔNOMO 

 

EIXO 1: USO DA LÍNGUA DE SINAIS 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

COMPREENSÃO E 

PRODUÇÃO 

SINALIZADA 

(EF06LS01) Explorar temas de interesse escolhidos pelo grupo ou 

propostos pelo professor sobre a atualidade com uso de recursos visuais 

diversos (C G D A) 

 

(EF06LS02) Produzir vídeos apresentando opiniões e formulando 

perguntas sobre temas propostos pelos estudantes (D A) 

 

(EF06LS03) Explorar a utilização do espaço de sinalização em narrativas, 

fazendo uso de recursos da sintaxe da língua e de expressões corporais 

associadas (D A)  

 

(EF06LS04) Explorar contos tradicionais e contos de humor na língua de 

sinais (C G D A) 

 

(EF06LS05) Produzir narrativa baseada em história em sequência lógico 

temporal (G D A) 

 

(EF06LS06) Explorar o uso do sistema de pronominalização da língua de 

sinais nos momentos de recontos de histórias ou de relatos de vivências 

(D A) 

 

(EF06LS07) Elaborar reconto de diálogos1 que foram observados em 

vídeos (G D A) 

 

(EF06LS08) Explorar a capacidade de defender uma ideia e justificar sua 

posição (A) 

 

(EF06LS09) Utilizar o discurso descritivo de forma precisa para 

apresentar espaços e acontecimentos (A) 

 

(EF06LS10) Realizar reconto de histórias de forma autônoma (A)  

(EF06LS02) Explorar a organização discursiva na expressão de 

causalidade e condição entre ideias apresentadas (C G D A) 

 

(EF06LS11) Explorar a percepção das reações do interlocutor no 

momento da interação e modificar sua produção de acordo com a 

necessidade exibida na resposta (C G D A). 

 

(EF06LS12) Inferir sentimentos e reações do interlocutor a partir de pistas 

da produção sinalizada ( C G D) 

 

(EF06LS13) Explorar a produção de sentidos na escolha de sinais e 

estruturas no discurso ( C G D A) 

 

(EF06LS14) Analisar textos sinalizados, próprios e de colegas, a partir de 

registros em vídeo (G D A) 

 

INTERAÇÃO/ 

CONVERSAÇÃO 

(EF06LS15) Participar de atividades que possibilitam a troca de 

experiências relacionadas aos planos para o futuro e desenvolvimento 

pessoal (C G D A) 

 

(EF06LS16) Identificar e utilizar de forma adequada o turno 

comunicativo, respeitando o momento de fala do outro (G D) 

 

USO FORMAL (EF06LS17) Elaborar vídeos com discursos formais e informais para  
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 E INFORMAL DA 

LÍNGUA 
socializar com as turmas anteriores (D A) 

(EF06LS18) Reconhecer e descrever comportamentos linguísticos em 

ambientes e situações formais e informais (C G D A) 

 

(EF06LS19) Utilizar a incorporação de personagem de forma adequada ao 

registro linguístico e à situação de sinalização (G D A) 

 

(EF06LS20) Compreender diferentes usos de produções discursivas 

formais em simulações de situações reais (C G) 

 

CONHECIMENTO DE 

MUNDO 

(EF06LS21) Realizar pesquisa de campo em instituições, escolas de 

surdos e associações (C G) 

 

(EF06LS22) Discutir problemas do cotidiano relacionados à convivência 

(questões de gênero e étnico-raciais, por exemplo) para emitir opinião, 

participar de maneira respeitosa e posicionar-se, além de construir 

sínteses coletivas e parciais (C G D) 

 

(EF06LS23) Analisar temas da atualidade emitindo opinião e 

aprofundando discussões (C G) 

 

(EF06LS24) Expor aspectos relacionados a temas estudados nas diversas 

áreas do conhecimento, formulando perguntas e comentando a partir de 

notas pré-elaboradas. (C G) 

 

 

 

EIXO 2:  IDENTIDADE SURDA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

HISTÓRIA  

DO SURDO  

NO BRASIL 

(EF06LS25) Conhecer a história da comunidade surda no Brasil através 

de relatos em vídeos ou sinalizados pelo professor (C G) 

 

(EF06LS26) Conhecer as diferentes abordagens educacionais para a 

educação de surdos (C G) 

 

(EF06LS27) Conhecer a variação do uso de sinais na cidade de São Paulo 

(C G D) 

 

(EF06LS28) Conhecer as características do ensino bilíngue para Surdos 

no Brasil (C G) 

 

CULTURA  

SURDA 

(EF06LS29) Conhecer as diferentes identidades surdas e analisar as 

características de cada uma delas (C G D) 

 

(EF06LS30) Participar de atividades que favoreçam a interação entre 

associações de surdos, escolas bilíngues e pontos de encontro da 

comunidade surda (C G) 

 

(EF06LS31) Desenvolver projetos escolares promovendo interação com 

alunos surdos de outros grupos (C G) 

 

(EF06LS32) Reescrever, na escrita da língua de sinais, palavras e frases 

apresentadas pelo professor (D A) 

 

(EF06LS33) Reescrever textos curtos em escrita da língua de sinais (D A)  

ACESSIBILIDADE NA 

COMUNICAÇÃO 

(EF06LS34) Discutir e divulgar informações que enfatizem a importância 

do tradutor intérprete de língua de sinais em espaços públicos, artísticos e 

em espaços digitais (C G) 

 

(EF06LS35) Refletir sobre as adequações em acessibilidade na 

comunicação que podem ser implementadas nos ambientes da escola e as 

medidas necessárias para a realização dessa implementação (C G) 

 

(EF06LS36) Analisar o papel do tradutor intérprete de língua de sinais  
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diferenciando sua atuação no ambiente escolar e fora do ambiente escolar 

(A) 

 

 

EIXO 3:  ANÁLISE LINGUÍSTICA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

ASPECTOS  

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS 

 

(EF06LS37) Explorar o uso da prosódia no discurso, observando a 

movimentação do corpo e as Expressões faciais, modificando a entonação 

da frase e o registro discursivo (D A) 

 

(EF06LS38) Compreender o caráter distintivos das Expressões Não 

Manuais na Libras a partir de pares mínimos trabalhados e a partir da 

observação das mudanças de sentido provocadas por esses parâmetros (C 

G D A) 

 

(EF06LS39) Consolidar o conhecimento da simultaneidade e o uso do 

espaço na elaboração do discurso 

 

(EF06LS40) Analisar os parâmetros Orientação da Mão e Número de 

Mãos em sinais realizados isoladamente (G D) 

 

(EF06LS41) Analisar os parâmetros Locação e Movimento em sinais 

realizados isoladamente (A) 

 

ASPECTOS 

MORFOLÓGICOS 

(EF06LS42) Analisar os sinais simples e os sinais compostos (D A)  

(EF06LS43) Explorar os advérbios de lugar, de tempo e de intensidade (D 

A) 

 

(EF06LS44) Aprofundar o conhecimento sistematizar o uso dos verbos, 

sinais compostos, adjetivos, substantivos, artigo, pronomes, tempo e 

expressões comparativos, advérbios e adjunto adverbial dos verbos 

simples, verbos com concordância e verbos direcionais 

 

(EF06LS45) Analisar as formas de incorporação de negação (C G D A)  

(EF06LS46) Utilizar o processo anafórico, simultaneidade, classificadores 

e o uso do espaço na elaboração do discurso (A) 

 

(EF06LS47) Explorar as regras da formação dos sinais - regra do contato, 

sequência única e antecipação da mão não dominante (G D A) 

 

SINTAXE  

DA LIBRAS 

(EF06LS48) Verbos analisando as diferentes estruturas que adotam dentro 

da sintaxe espacial (D A) 

 

(EF06LS49) Identificar as ordenações possíveis das sentenças em Libras 

(C G D A) 

 

(EF06LS50) Usar expressões coerentes nos diferentes tipos de frases (C G 

D A) 

 

(EF06LS51) Explorar as propriedades dos constituintes da sentença 

produzida em língua de sinais a partir de registro em vídeo e da escrita da 

língua de sinais (C G D A) 

 

SEMÂNTICA  

DA LIBRAS 

(EF06LS52) Reconhecer a ambiguidade nos sinais e no uso, explorando a 

formação de sentidos (CGDA) 

 

(EF06LS53) Explorar as possibilidades de diferentes sentidos de um 

mesmo sinal (CGDA) 

 

(EF06LS54) Explorar a variação linguística no nível lexical, observando 

os diferentes sinais usados para um mesmo significado em diferentes 

grupos de surdos (CGDA) 
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EIXO 4:   LITERATURA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

APRECIAÇÃO  

ESTÉTICA 

(EF06LS55) Conhecer artistas surdos -plásticos, performances, poetas e 

atores (CGDA) 

 

(EF06LS56) Conhecer e identificar as características da poesia e 

entrevistas traduzidas para a Libras (CGD) 

 

(EF06LS57) Aprofundar o conhecimento literário desenvolvendo a 

habilidade de síntese de materiais literários  

 

PRODUÇÃO  

ARTÍSTICO-LITERÁRIA 

(EF06LS58) Produzir textos de própria autoria participando de exposições 

para a apreciação por outros estudantes (GDA) 

 

(EF06LS59) Construir acervo literário em língua de sinais, com 

produções da comunidade surda (CG) 

 

(EF06LS60) Promover festas/saraus/slams/encontros/intercâmbio e 

exposições para fortalecimento da cultura surda 

 

(EF06LS61) Elaborar narrativas de forma compartilhada (G D A)  

(EF06LS62) Recontar histórias, com a ajuda do professor, tendo cuidado 

estético na produção da sinalização (G D A) 

 

(EF06LS63) Participar da dramatização de histórias com a produção de 

textos em língua de sinais não espontâneos² (G D A) 

 

(EF06LS64) Participar de sarau com diversas manifestações artísticas 

baseadas na língua de sinais (C G) 

 

 

 

 

 

 
Notas de Rodapé 

   A observação da interação entre pessoas surdas permitirá ao estudante a identificação de recursos pragmáticos para 

o desenvolvimento adequado de uma conversa. A capacidade de narrar essa observação em vídeo deverá ser concluída 

ao final deste ciclo, com o uso do sistema pronominal da língua, processamento anafórico e recursos visuais que 

proporcionem clareza no reconto de um diálogo. 
²
 A produção de textos não espontâneos na dramatização ocorre com o ensaio de uma produção sinalizada previamente 

concebida e que deve ser reproduzida da forma mais fiel que a criança consiga. É o passo seguinte à produção 

espontânea, improvisada, recorrente em dramatizações. O objetivo, neste caso, é chamar a atenção da criança para a 

produção estética da língua de sinais. 
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CICLO AUTORAL 

 

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

C – TRABALHO  

COLETIVO 

G – TRABALHO EM 

GRUPOS 

D – TRABALHO EM 

DUPLAS 

A – TRABALHO  

AUTÔNOMO 

 

EIXO 1: USO DA LÍNGUA DE SINAIS 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

COMPREENSÃO E 

PRODUÇÃO SINALIZADA 

(EF07LS01) Observar a realização de debates, fóruns e seminários em 

língua de sinais (C G) 

 

(EF07LS02) Realizar, de forma consistente e clara, o reconto de 

diálogos
1
 que foram observados em vídeos (G D A) 

 

(EF07LS03) Compreender discurso argumentativo em língua de sinais, 

observando a estrutura de apresentação e da defesa dos argumentos (CG) 

 

(EF07LS04) Apresentar ideias sobre temas diversos reconhecendo as 

características da situação comunicativa: roda de conversa, telejornal, 

etc. 

 

(EF07LS05) Planejar apresentações para explicar, debater e propor 

soluções para situações problema, compartilhando com o grupo aspectos 

de temas estudados nas diferentes áreas do conhecimento, articulando 

materiais visuais (semióticos). © 

 

(EF07LS06) Participar de discussões do cotidiano escolar, tais como 

seminários e palestras a respeito dos assuntos em estudo, apreciando 

respeitosamente o discurso do outro, intervindo sem sair do assunto 

tratado, formulando e respondendo perguntas, entre outros. 

 

(EF07LS07) Explorar o uso de recursos linguísticos, tais como gestos, 

expressões faciais, corporais em situação de interação; 

 

(EF07LS08) Produzir entrevistas com temas integradores de interesse da 

comunidade, respeitando as características do gênero e levando em conta 

a situação comunicativa. (CGD) 

 

INTERAÇÃO/ 

CONVERSAÇÃO 

(EF07LS09) Participar de atividades que possibilitam a troca de 

experiências relacionadas aos planos para o futuro e desenvolvimento 

pessoal (D A) 

 

(EF07LS10) Identificar e utilizar de forma adequada o turno 

comunicativo, respeitando o momento de fala do outro (D A) 

 

(EF07LS11) Compreender a troca de interlocutores nas atividades 

discursivas e mobilizar recursos para modificar a forma de expressar de 

acordo com a situação e interlocutor (A) 

 

USO FORMAL 

 E INFORMAL DA 

LÍNGUA 

(EF07LS12) Elaborar vídeos com discursos formais e informais para 

socializar com as turmas anteriores (D A) 

 

(EF07LS13) Reconhecer e descrever comportamentos linguísticos em 

ambientes e situações formais e informais (D A) 

 

(EF07LS14) Utilizar a incorporação de personagem de forma adequada 

ao registro linguístico e à situação de sinalização (A) 

 

(EF07LS15) Compreender diferentes usos de produções discursivas 

formais em simulações de situações reais (D A) 
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EIXO 2:  IDENTIDADE SURDA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

POLÍTICAS PARA A 

COMUNIDADE SURDA 

(EF07LS16) Discutir os direitos e deveres das pessoas surdas e 

ouvintes em fóruns de discussão e debates (CG) 

 

(EF07LS17) Conhecer a legislação relacionada à comunidade surda no 

Brasil (CG) 

 

COMUNIDADES SURDAS 

NO MUNDO 

(EF07LS18) Conhecer a existência das línguas de sinais de outros 

países (CG) 

 

(EF07LS19) Conhecer a história da comunidade surda no mundo 

através de relatos em vídeos ou sinalizados pelo professor (C G) 

 

CULTURA SURDA 

(EF07LS20) Compreender o impacto da aquisição da língua de sinais 

no desenvolvimento pessoal da pessoa surda e na manutenção da 

comunidade surda (CG) 

 

(EF07LS21) Conhecer as diferentes identidades surdas e analisar as 

características de cada uma delas (DA) 

 

(EF07LS22) Participar de atividades que favoreçam a interação entre 

associações de surdos, escolas bilíngues e pontos de encontro da 

comunidade surda (GD) 

 

(EF07LS23) Desenvolver projetos escolares promovendo interação 

com alunos surdos de outros grupos (GD) 

 

(EF07LS24) Escrever na escrita da língua de sinais, notícias analisadas 

e discutidas anteriormente em grupo (DA) 

 

(EF07LS25) Reescrever textos apresentados em escrita da língua de 

sinais (DA) 

 

ACESSIBILIDADE NA 

COMUNICAÇÃO 

(EF07LS26) Explorar as diferentes tecnologias assistivas para a 

comunidade surda (GD) 

 

(EF07LS27) Produzir materiais em língua de sinais (vídeos 

informativos e institucionais) para divulgação no ambiente escolar 

(GD) 

 

(EF07LS28) Analisar o papel do tradutor intérprete de língua de sinais 

diferenciando sua atuação no ambiente escolar e fora do ambiente 

escolar (A) 

 

 

 

EIXO 3:  ANÁLISE LINGUÍSTICA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

SINTAXE  

DA LIBRAS 

(EF07LS29) Explorar sentenças com marcação de tópico observando 

suas estruturas e o uso de marcações não manuais em suas realizações 

(CG) 

 

(EF07LS30) Analisar as combinações dos sinais para formação de 

estruturas sintáticas com gradação da extensão e complexidade (CG) 

 

(EF07LS31) Diferenciar as expressões faciais gramaticais das 

expressões faciais afetivas (GD) 

 

(EF07LS32) Explorar as relações entre as orações na língua de sinais 

(CG) 
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SEMÂNTICA  

DA LIBRAS 

(EF07LS33) Explorar as possibilidades de diferentes sentidos de um 

mesmo sinal (D) 

 

(EF07LS34) Analisar os significados dos sinais e seu uso (CG)  

(EF07LS35) Reconhecer a ambiguidade nos sinais e no uso, 

explorando a formação de sentidos (GD) 

 

(EF07LS36) Explorar a variação linguística no nível lexical, 

observando os diferentes sinais usados para um mesmo significado em 

diferentes grupos de surdos (DA) 

 

PRAGMÁTICA 

DA LIBRAS 

(EF07LS37) Utilizar adequadamente os diferentes registros 

linguísticos em situações diversas (GD) 

 

(EF07LS38) Analisar as possibilidades de inferência de conhecimentos 

do interlocutor para controlar a interação (CG) 

 

ESTRUTURA  

DO TEXTO 

(EF07LS39) Analisar produções textuais em língua de sinais e discutir 

sobre as características de suas construções (CG) 

 

(EF07LS40) Reproduzir discursos em língua de sinais preenchendo 

lacunas e modificando suas organizações (CG) 

 

 

 

EIXO 4:   LITERATURA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

APRECIAÇÃO  

ESTÉTICA 

(EF07LS41) Explorar a literatura em outras línguas de sinais (CGDA)  

(EF07LS42) Explorar as produções artísticas surdas espontâneas – 

SLAM (CGD) 

 

(EF07LS43) Conhecer artistas surdos -plásticos, performances, poetas 

e atores (DA) 

 

(EF07LS44) Conhecer e identificar as características da poesia e 

entrevistas traduzidas para a Libras (DA) 

 

(EF07LS45) Aprofundar o conhecimento literário desenvolvendo a 

habilidade de síntese de materiais literários (A) 

 

PRODUÇÃO  

ARTÍSTICO-LITERÁRIA 

(EF07LS46) Produzir expressões artistas usando a língua de sinais 

(DA) 

 

(EF07LS47) Produzir textos de própria autoria participando de 

exposições para a apreciação por outros estudantes (A) 

 

(EF07LS48) Elaborar narrativas de forma compartilhada (D A)  

(EF07LS49) Recontar histórias tendo cuidado estético na produção da 

sinalização (A) 

 

(EF07LS50) Participar da dramatização de histórias com a produção de 

textos em língua de sinais não espontâneos (G D A) 

 

(EF07LS51) Participar de sarau com diversas manifestações artísticas 

baseadas na língua de sinais (C G) 

 

 

 

 

Notas de Rodapé 
 A produção de textos não espontâneos na dramatização ocorre com o ensaio de uma produção sinalizada previamente concebida e 

que deve ser reproduzida da forma mais fiel que a criança consiga. É o passo seguinte à produção espontânea, improvisada, 

recorrente em dramatizações. O objetivo, neste caso, é chamar a atenção da criança para a produção estética da língua de sinais. 
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QUADRO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

E DESENVOLVIMENTO POR ANO DE ESCOLARIDADE  

NO CICLO AUTORAL 

 

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

C – TRABALHO  

COLETIVO 

G – TRABALHO EM 

GRUPOS 

D – TRABALHO EM 

DUPLAS 

A – TRABALHO  

AUTÔNOMO 

 

 

EIXO 1: USO DA LÍNGUA DE SINAIS 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

COMPREENSÃO E 

PRODUÇÃO SINALIZADA 

(EF08LS01) Explorar a compreensão e uso de figuras de linguagem na 

língua de sinais 

 

(EF08LS02) Explorar, em produções filmadas, aspectos do discurso 

sinalizado que indiquem coesão e coerência 

 

(EF08LS03) Utilizar discurso argumentativo em língua de sinais, 

observando a estrutura de apresentação e da defesa dos argumentos 

(DA) 

 

(EF08LS04) Aprofundar o uso das variações relativas às situações 

formais e informais (seminários) 

 

(EF08LS05) Explorar as possibilidades da língua de sinais na realização 

de seminários e participação em debates 

 

(EF08LS06) Apresentar ideias sobre temas diversos reconhecendo as 

características da situação comunicativa: roda de conversa, telejornal, 

etc. 

 

(EF08LS07) Planejar apresentações para explicar, debater e propor 

soluções para situações problema, compartilhando com o grupo aspectos 

de temas estudados nas diferentes áreas do conhecimento, articulando 

materiais visuais (semióticos). (C) 

 

(EF08LS08) Participar de discussões do cotidiano escolar, tais como 

seminários e palestras a respeito dos assuntos em estudo, apreciando 

respeitosamente o discurso do outro, intervindo sem sair do assunto 

tratado, formulando e respondendo perguntas, entre outros. 

 

(EF08LS09) Discutir aspectos controversos relacionados a temas da 

atualidade, problemas do cotidiano e convivência (questões de gênero, 

por exemplo), alimentados por pesquisas próprias em fontes diversas, 

considerando a opinião do outro, de maneira respeitosa, emitindo e 

justificando opiniões. (CGD) 

 

(EF08LS10) Explorar o uso de recursos linguísticos, tais como gestos, 

expressões faciais, corporais em situação de interação; 

 

INTERAÇÃO/ 

CONVERSAÇÃO 

(EF08LS11) Identificar quebras na interação que possam causar 

incompreensão (GD) 

 

(EF08LS12) Inferir sobre o conhecimento do interlocutor para a escolha 

mais adequada da introdução de um assunto ou para a modificação de 

estratégia de comunicação (CG) 
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(EF08LS13) Refletir as diferentes formas de organização da interação 

para a adequação ao domínio de língua de sinais pelo interlocutor (G D) 

 

USO FORMAL  

E INFORMAL DA 

LÍNGUA 

(EF08LS14) Analisar vídeos com produção de surdos com diferentes 

variações na sinalização (D A) 

 

(EF08LS15) Reconhecer e descrever comportamentos linguísticos em 

ambientes e situações formais e informais (D A) 

 

(EF08LS16) Fazer uso do registro formal em diferentes ambientes 

sociais (D A) 

 

 

EIXO 2:  IDENTIDADE SURDA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

POLÍTICAS PARA A 

COMUNIDADE SURDA 

(EF08LS17) Discutir os direitos e deveres das pessoas surdas e ouvintes 

em fóruns de discussão e debates (CG) 

 

(EF08L18) Discutir aspectos da legislação relacionada à comunidade 

surda no Brasil (CG) 

 

(EF08LS19) Explorar aspectos da política linguística para surdos no 

Brasil, discutindo sobre as necessidades da comunidade (CG) 

 

COMUNIDADES  

SURDAS NO MUNDO 

(EF08LS20) Conhecer a existência das línguas de sinais de outros 

países, observando diferenças e similaridades (CG) 

 

(EF08LS21) Conhecer a história da comunidade surda no mundo através 

de relatos em vídeos ou sinalizados pelo professor (C G) 

 

CULTURA  

SURDA 

(EF08LS22) Compreender o impacto da aquisição da língua de sinais no 

desenvolvimento pessoal da pessoa surda e na manutenção da 

comunidade surda (GDA) 

 

(EF08LS23) Discutir sobre a oralidade dentro da comunidade surda e 

suas influências na língua de sinais (CG) 

 

(EF08LS24) Participar de atividades que favoreçam a interação entre 

associações de surdos, escolas bilíngues e pontos de encontro da 

comunidade surda (GD) 

 

(EF08LS25) Desenvolver projetos escolares promovendo interação com 

alunos surdos de outros grupos (GD) 

 

(EF08LS26) Escrever relatos de eventos observados no cotidiano em 

escrita da língua de sinais (DA) 

 

(EF08LS27) Produzir textos de opinião e crítica em escrita de sinais 

com a ajuda do professor (GDA) 

 

ACESSIBILIDADE NA 

COMUNICAÇÃO 

(EF08LS28) Explorar as diferentes tecnologias assistivas para a 

comunidade surda (DA) 

 

(EF08LS29) Discutir sobre os recursos atuais mais usados para a 

acessibilidade comunicativa, como janela de Libras, provas adaptadas 

para libras, legenda, imagens de contexto (CG) 

 

(EF08LS30) Produzir materiais em língua de sinais (vídeos informativos 

e institucionais) para divulgação no ambiente escolar (GD) 

 

(EF08LS31) Discutir as diferentes possibilidades de atuação do tradutor 

intérprete de Libras em diversos contextos (CG) 
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EIXO 3:  ANÁLISE LINGUÍSTICA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

SINTAXE  

DA LIBRAS 

(EF08LS32) Explorar sentenças com marcação de tópico observando 

suas estruturas e o uso de marcações não manuais em suas realizações 

(GD) 

 

(EF08LS33) Analisar as combinações dos sinais para formação de 

estruturas sintáticas com gradação da extensão e complexidade (GD) 

 

(EF08LS34)  as expressões faciais gramaticais das expressões faciais 

afetivas (DA) 

 

(EF08LS35) Explorar o uso de recursos para realização de citação 

(boias) 

 

(EF08LS36) Explorar as relações entre as orações na língua de sinais 

(DA) 

 

SEMÂNTICA  

DA LIBRAS 

(EF08LS37) Explorar as possibilidades de diferentes sentidos de um 

mesmo sinal (A) 

 

(EF08LS38) Analisar os significados dos sinais e seu uso (DA)  

(EF08LS39) Reconhecer a ambiguidade nos sinais e no uso, explorando 

a formação de sentidos (DA) 

 

PRAGMÁTICA 

 DA LIBRAS 

(EF08LS40) Analisar as possibilidades de inferência de conhecimentos 

do interlocutor para controlar a interação (DA) 

 

(EF08LS41) Analisar as possibilidades de inferência de conhecimentos 

do interlocutor para controlar a interação (DA) 

 

ESTRUTURA  

DO TEXTO 

(EF08LS42) Analisar produções textuais em língua de sinais e discutir 

sobre as características de suas construções (GD) 

 

(EF08LS43) Discriminar diferentes textos sinalizados apontando falhas 

em sua estrutura (CG) 

 

 

 

EIXO 4:   LITERATURA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

APRECIAÇÃO  

ESTÉTICA 

(EF08LS44) Explorar literatura traduzida para Libras (CGDA)  

(EF08LS45) Explorar as produções artísticas surdas espontâneas – 

SLAM (DA) 

 

PRODUÇÃO  

ARTÍSTICO-LITERÁRIA 

(EF08LS46) Produzir textos poéticos em Libras utilizando recursos 

imagéticos (GD) 

 

(EF08LS47) Produzir textos de própria autoria participando de 

exposições para a apreciação por outros estudantes (A) 

 

(EF08LS48) Elaborar narrativas de forma compartilhada (D A)  

(EF08LS49) Recontar histórias tendo cuidado estético na produção da 

sinalização (A) 
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Notas de Rodapé 
 A produção de textos não espontâneos na dramatização ocorre com o ensaio de uma produção sinalizada previamente concebida e 

que deve ser reproduzida da forma mais fiel que a criança consiga. É o passo seguinte à produção espontânea, improvisada, 

recorrente em dramatizações. O objetivo, neste caso, é chamar a atenção da criança para a produção estética da língua de sinais. 

. 

QUADRO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

E DESENVOLVIMENTO POR ANO DE ESCOLARIDADE  

NO CICLO AUTORAL 

 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

C – TRABALHO  

COLETIVO 

G – TRABALHO EM 

GRUPOS 

D – TRABALHO EM 

DUPLAS 

A – TRABALHO  

AUTÔNOMO 

 

EIXO 1: USO DA LÍNGUA DE SINAIS 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

COMPREENSÃO E 

PRODUÇÃO SINALIZADA 

(EF09LS01) Produzir discursos em Libras com fluência  

(EF09LS02) Compreender e utilizar figuras de linguagem na língua de 

sinais 

 

(EF09LS03) Utilizar discurso argumentativo em língua de sinais, 

dominando a estrutura de apresentação e da defesa dos argumentos (DA) 

 

(EF09LS04) Consolidar as variações relativas às situações formais e 

informais 

 

(EF09LS05) Consolidar o uso das possibilidades de uso da língua de 

sinais na realização de seminários e participação em debates 

 

(EF09LS06) Apresentar ideias sobre temas diversos reconhecendo as 

características da situação comunicativa: roda de conversa, telejornal, 

etc. 

 

(EF09LS07) Planejar apresentações para explicar, debater e propor 

soluções para situações problema, compartilhando com o grupo aspectos 

de temas estudados nas diferentes áreas do conhecimento, articulando 

materiais visuais (semióticos). (C) 

 

(EF09LS08) Participar de discussões do cotidiano escolar, tais como 

seminários e palestras a respeito dos assuntos em estudo, apreciando 

respeitosamente o discurso do outro, intervindo sem sair do assunto 

tratado, formulando e respondendo perguntas, entre outros. 

 

(EF09LS09) Participar em assembleias escolares discutindo aspectos 

controversos relacionados a temas da atualidade, de estudos realizados, a 

problemas do cotidiano e à convivência para emitir opinião, ouvir, 

participar e posicionar-se respeitosamente, além de construir sínteses 

coletivas; © 

 

(EF09LS10) Discutir aspectos controversos relacionados a temas da 

atualidade, problemas do cotidiano e convivência (questões de gênero, 

por exemplo), alimentados por pesquisas próprias em fontes diversas, 

considerando a opinião do outro, de maneira respeitosa, emitindo e 

justificando opiniões. (CGD) 
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INTERAÇÃO/ 

CONVERSAÇÃO 

(EF09LS11) Realizar revisões em quebras comunicativas, refletindo 

sobre o impacto da quebra na fluidez da interação (GD) 

 

(EF09LS12) Inferir sobre o conhecimento do interlocutor para a escolha 

mais adequada da introdução de um assunto ou para a modificação de 

estratégia de comunicação (DA) 

 

(EF09LS13) Refletir as diferentes formas de organização da interação 

para a adequação ao domínio de língua de sinais pelo interlocutor (A) 

 

USO FORMAL  

E INFORMAL DA 

LÍNGUA 

(EF09LS14) Utilizar o discurso formal de forma autônoma (A)  

(EF09LS15) Fazer uso do registro formal em diferentes ambientes 

sociais (A) 

 

 

 

 

EIXO 2:  IDENTIDADE SURDA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

POLÍTICAS PARA A 

COMUNIDADE SURDA 

(EF09LS16) Discutir os direitos e deveres das pessoas surdas e ouvintes 

em fóruns de discussão e debates (CG) 

 

(EF09LS17) Analisar aspectos da política linguística para surdos no 

Brasil, discutindo sobre as necessidades da comunidade (DA) 

 

COMUNIDADES  

SURDAS NO MUNDO 

(EF09LS18) Conhecer a existência das línguas de sinais de outros 

países, observando diferenças e similaridades (DA) 

 

(EF09LS19) Conhecer a história da comunidade surda no mundo através 

de relatos em vídeos ou sinalizados pelo professor (C G) 

 

CULTURA  

SURDA 

(EF09LS20) Reconhecer características de sua própria identidade surda 

(A) 

 

(EF09LS21) Discutir sobre a oralidade dentro da comunidade surda e 

suas influências na língua de sinais (GD) 

 

(EF09LS22) Participar de atividades que favoreçam a interação entre 

associações de surdos, escolas bilíngues e pontos de encontro da 

comunidade surda (GD) 

 

(EF09LS23) Desenvolver projetos escolares promovendo interação com 

alunos surdos de outros grupos (GD) 

 

(EF09LS24) Produzir textos de opinião e crítica em escrita de sinais 

com a ajuda do professor (DA) 

 

(EF09LS25) Produzir acessibilidade dos espaços escolares em Libras e 

em escrita de sinais (CG) 

 

ACESSIBILIDADE NA 

COMUNICAÇÃO 

(EF09LS26) Discutir sobre os recursos atuais mais usados para a 

acessibilidade comunicativa, como janela de Libras, provas adaptadas 

para Libras , legenda, imagens de contexto (GD) 

 

(EF09LS27) Discutir as diferentes possibilidades de atuação do tradutor 

intérprete de Libras em diversos contextos (GD) 
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EIXO 3:  ANÁLISE LINGUÍSTICA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

SINTAXE  

DA LIBRAS 

(EF09LS28) Explorar sentenças com marcação de tópico observando 

suas estruturas e o uso de marcações não manuais em suas realizações 

(DA) 

 

(EF09LS29) Analisar as combinações dos sinais para formação de 

estruturas sintáticas com gradação da extensão e complexidade (DA) 

 

(EF09LS30) Identificar as interferências das expressões faciais 

gramaticais na estruturação das sentenças da Libras (DA) 

 

(EF09LS31) Explorar as sentenças com marcação de foco (CGD)  

SEMÂNTICA  

DA LIBRAS 

(EF09LS32) Compreender o uso de figuras de linguagem da língua de 

sinais (GD) 

 

(EF09LS33) Reconhecer a ambiguidade nos sinais e no uso, explorando 

a formação de sentidos (A) 

 

PRAGMÁTICA  

DA LIBRAS 

(EF09LS34) Utilizar adequadamente os turnos comunicativos e recursos 

discursivos para iniciar, manter e finalizar conversas (GD) 

 

(EF09LS35) Fazer inferência sobre os conhecimentos do interlocutor 

para controlar a interação (DA) 

 

ESTRUTURA 

 DO TEXTO 

(EF09LS36) Analisar produções textuais em língua de sinais e discutir 

sobre as características de suas construções (DA) 

 

(EF09LS37) Discriminar diferentes textos sinalizados apontando falhas 

em sua estrutura (DA) 

 

 

 

EIXO 4:   LITERATURA 
Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento ODS 

APRECIAÇÃO  

ESTÉTICA 

(EF09LS38) Discutir características do folclore surdos - crenças, 

histórias, superstições (CGD) 

 

(EF09LS39) Explorar as produções artísticas surdas espontâneas – 

SLAM (A) 

 

PRODUÇÃO 

 ARTÍSTICO-LITERÁRIA 

(EF09LS40) Produzir e Apreciar expressões artísticas de opinião e 

protesto 

 

(EF09LS41) Produzir textos de própria autoria participando de 

exposições para a apreciação por outros estudantes (A) 

 

(EF09LS42) Elaborar narrativas de forma compartilhada (D A)  

(EF09LS43) Recontar histórias tendo cuidado estético na produção da 

sinalização (A) 

 

(EF09LS44) Participar da dramatização de histórias com a produção de 

textos em língua de sinais não espontâneos¹ (G D A) 

 

 

Notas de Rodapé 
 A produção de textos não espontâneos na dramatização ocorre com o ensaio de uma produção sinalizada previamente concebida e 

que deve ser reproduzida da forma mais fiel que a criança consiga. É o passo seguinte à produção espontânea, improvisada, 

recorrente em dramatizações. O objetivo, neste caso, é chamar a atenção da criança para a produção estética da língua de sinais. 
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