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Resumo Este relato de experiência envolve a temática do aprendizado da Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) por graduandos de licenciaturas, tendo a literatura infantil como base de estudo. É resultado 

de um projeto de extensão, em andamento e com financiamento pelo Ministério da Educação: “A 

Literatura Infantil no Ensino da Língua Brasileira de Sinais e da Língua Portuguesa na Educação de 

Surdos em Perspectiva Inclusiva” (PROLIE-Libras), realizado na Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp), Campus de Guarulhos. Pressupõe que o aprendizado da Libras utilizando-se da Literatura 

Infantil como campo lexical é uma forma simples e natural de construir conhecimentos sobre uma 

língua tão viva no contexto da interação com os surdos. Este projeto tem como objetivos centrais: 

estudar a Libras, em seus aspectos linguísticos e práticos, por meio de histórias infantis que possam 

ser contadas para crianças surdas incluídas em grupos da Educação Infantil (até 5 anos) por 

graduandos ouvintes que cursam licenciaturas; e contar, em Libras e Língua Portuguesa, histórias 

para crianças surdas e ouvintes matriculadas no ensino regular em instituições de Educação Infantil. 

O PROLIE-Libras tem se desenvolvido por meio de encontros semanais, que assumem o formato de 

grupo de estudos, palestras e minicursos que ocorrem na universidade, bem como pela realização de 

contações de histórias em instituições de Educação Infantil. Por meio da interação entre os membros 

do grupo e da troca de experiências, o cronograma de atividades do PROLIE-Libras baseia-se na 

pesquisa e análise de histórias infantis e estratégias de contação. Os integrantes são divididos em 

subgrupos para que tenham acesso a pontos de vista e interpretações diversificados e estudem a Libras 

em um contexto: o da literatura infantil. Entre os graduandos ouvintes participantes do PROLIE-

Libras, pesquisam-se continuamente sinais, elementos gramaticais da Libras e formas de contação 

para cada história selecionada. Os resultados parciais dos estudos realizados no grupo do PROLIE-

Libras têm revelado os seguintes pontos: a cada história estudada, diferentes estratégias são 

requeridas: uso de livros e materiais de apoio para o estímulo da criatividade pelas crianças; e 

diferentes desafios apresentam-se no aprendizado da Libras: crença no potencial individual de cada 

integrante do grupo para se expressar em uma língua que é visuo-espacial, desenvolvimento de 

expressões não-manuais e principalmente ordenação dos sinais segundo as ordenações frasais. 



 

 

O projeto tem apontado também para a relevância de cada história ser planejada em termos de 

disposição do grupo de crianças, bem como de ações que antecederão e sucederão às contações, 

definindo fundamentalmente formas de interação. 

Contato: egarrutti@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 


