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O ENSINO DA LIBRAS NA SALA DE RECURSO DA ESCOLA MUNICIPAL VIDA E ESPERANÇA NO DISTRITO UNIÃO DO NORTE 

      

OBJETIVO 

METODOLOGIA 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A pesquisa foi realizada na sala de recurso da Escola Municipal Vida 

e Esperança para a coleta de dados foi aplicado um questionário para a 

professora da turma e outros professores da escola para analisar a 

importância da libras na sala de recurso e o quanto ela é fundamental ser 

ensinada tanto para alunos surdos como para os ouvintes no 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem da língua brasileira de sinais. 

 Os alunos tiveram muita dificuldade na aceitação do ensino devido 

ser algo novo e eles nunca terem tido contato, mas aos poucos foram 

ficando mais soltos e participando das aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na pesquisa bibliográfica e de campo foi possível analisar as 

dificuldades que as pessoas tem quando entram em contato com a libras, 

devido ser uma língua ainda desconhecida para muitos, na sala de 

recurso ela se faz muito necessária até porque ela é o principal elo de 

comunicação entre as pessoas surdas e ouvintes. 

 A sala de recurso da escola Vida e Esperança conta com uma 

variedade de materiais pedagógicos, computadores, notebook e muitos 

brinquedos para desenvolver o aprendizado dos alunos que ali 

frequentam. 

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS 

Geral 

>Conhecer a Língua Brasileira de Sinais e como será aplicada na sala de 

Recurso da Escola Municipal Vida e Esperança 

  

Específicos 

 

>Caracterizar os sinais para o desenvolvimento da língua brasileira de sinais 

>Argumentar sobre o ensino através da língua brasileira de sinais 

>Identificar o ensino aprendizagem através da pesquisa compartilhar o 

conhecimento da libras. 

INTRODUÇÃO 

 Há muito tempo a Educação Inclusiva foi organizada de maneira 

próxima a educação comum, pois esta seria a prática mais apropriada 

para o atendimento de alunos com deficiência, substituindo assim, o 

ensino regular. No ensino às pessoas com surdez sempre foi e continua 

sendo um desafio devido às dificuldades linguísticas e sociais impostas a 

este sujeito trazendo o preconceitos e a exclusão.  

  Ao longo da história a educação dos surdos passou por diferentes 

abordagens educacionais: o oralismo que tinha por objetivo que o surdo 

falasse e fosse proficiente da língua oral; a Comunicação Total que 

defendia a utilização de qualquer recurso linguístico seja a língua de 

sinais, a língua oral ou códigos manuais, para facilitar a comunicação 

com as pessoas surdas e o Bilinguismo que tem como proposta de ensino 

a utilização de duas línguas no espaço escolar: a língua de sinais ou 

primeira língua (L1) e a língua portuguesa como segunda língua (L2), na 

sua modalidade escrita. 

Concluímos, pois que nosso trabalho teve como objetivo estudar analisar e mostrar os dados da violência contra mulher bem como entender o fenômeno que ocasiona essa violência. 

A violência co 

 A pesquisa realizada na sala de recurso está voltado para a inclusão da 

libras na comunicação dos alunos com surdez e os ouvintes e realizar uma 

integração entre eles. 

 O trabalho foi realizado com dois alunos com dificuldade de 

aprendizagem para que possa desenvolver a linguagem visual espacial ou 

seja a língua de sinais para poder conseguir desempenhar suas atividades em 

sala de aula. 

 Foram utilizados vários materiais como imagem de desenhos voltados 

para a realidade do aluno como sua fotografia, dos pais dos irmãos, objetos 

utilizados no dia a dia como colher, faca entre outros para facilitar a 

aprendizagem. 

 O trabalho de campo é, portanto, uma porta de entrada para o novo, sem, 

contudo, apresentar-nos essa novidade claramente. São as perguntas que 

fazemos para a realidade, a partir da teoria que apresentamos e dos conceitos 

transformados em tópicos de pesquisa que nos fornecerão a grade ou a 

perspectiva de observação e de compreensão. 

 Para Japiassu (1978) esse processo ocorreu, possivelmente, por conta da 

dificuldade do pesquisador ser, ao mesmo tempo, o ‘objeto de pesquisa’ e 

sujeito da pesquisa. Essa dualidade se desdobra quando levamos em conta 

que o problema de pesquisa em ciências sociais e humanas é construído pelo 

homem para o próprio homem e que, diferentemente das pesquisas em 

ciências biológicas, o empirismo seria impraticável e, por este motivo, 

sugerimos as representações sociais do conhecimento.  
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