
turma está em silêncio, atenta aos 
gestos da professora que se expres
sa em Língua Brasileira de Sinais 

(Libras). Apesar de corriqueira, a cena 
chama atenção pelo inusitado: ela se passa 
em um estabelecimento de ensino regu
lar, em uma classe onde todos ouvem mui
to bem. No entanto, é assim, por meio do 
aprendizado de "falar com as mãos" e "ou
vir com os olhos", que os alunos de ensino 
fundamental da educadora Roberta Dutra 
estão mais motivados e disciplinados. 

A experiência começou em 2007, 
na Escola Municipal Professora Edna 
Umbelina de Sant'anna da Silva, em Nova 
Iguaçu, no Rio de Janeiro. Na ocasião, 
Roberta, que é formada em Letras, com 
pós-graduação em Educação Inclusiva, ha
via concluído um curso de Libras, que ela 
buscara para tentar melhorar a sua con
centração e aprofundar seus conhecimen
tos na área em que se especializou. Ela, 
então, pensou que poderia fazer o mesmo 
por seus alunos. Imaginou que, se conse
guisse torná-los menos dispersos, mos-
trando-lhes como se dá a comunicação por 
meio do corpo, aumentando assim o inte
resse pelo outro, talvez fosse possível redu
zir a indisciplina e as desavenças em sala 
de aula. "O meu coração sentia que daria 
certo porque a maioria das crianças briga
va muito, mal se olhava, não parava para 

ouvir umas às outras, falava de forma chu
la. Logo, o convívio em sala era marcado 
pelo desentendimento e pela dificuldade 
de compreensão mútua, o que atrapalhava 
o processo de ensino e aprendizagem, pois 
o ambiente não estava em harmonia, ape
sar de conversar e de conscientizar o quan
to o respeito precisaria prevalecer naquele 
espaço", conta Roberta, no texto que es
creveu para apresentar o projeto Libra pa
ra Todos. 

Antes de seguir adiante, a educadora 
partilhou a ideia com as gestoras da esco
la e os pais dos alunos, que, embora sur
presos com a iniciativa, deram o aval para 
o projeto sair do papel. Depois de conver
sar com os alunos sobre a nova experiên
cia, Roberta passou a dedicar cerca de dez 
minutos de suas aulas para ensinar o "bê-
-a-bá" da Libras à turma. Foi um processo 
lento, iniciado com as vogais, os alfabetos, 
as cores e os numerais. Depois, diante do 
envolvimento da sala, ela acrescentou no
vos conteúdos, como os verbos, os meses 
do ano e os meios de transporte. "Pensei 
em algo novo, para conquistar as crianças. 
A Libras suscita a sensibilidade e a solida
riedade, pois faz despertar para a história 
de vida do outro. Além disso, melhora a 
concentração, pois os sinais da Libras são 
muito parecidos, não daria para aprende
mos com a classe fazendo barulho", expli

ca a educadora, que tem 35 anos e lecio
na há 16, metade deles na instituição de 
Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. 
"Trabalhei sete anos em escolas particu
lares e, em novembro, vou completar oito 
anos aqui, na Edna Umbelina, onde es
tou desde a sua fundação", acrescenta. 

O novo conteúdo foi atraindo a aten
ção das crianças e, aos poucos, a docente 
começou a perceber a mudança na con
duta dos alunos. "Apesar do pouco tem
po reservado às aulas, houve uma me
lhora significativa da indisciplina e dos 
casos de bullying", atesta. É que, segundo 
ela, ao estar mais focado no outro, para 
compreender o que ele está falando por 
meio do corpo, o aluno estabelece outro 
grau de relacionamento com o colega de 
sala. "A indisciplina começa com a pala
vra, pois antes de bater, eles usam pala
vras depreciativas. E isso já é violência. 
A Libras ajudou a mudar isso. Não é que 
ela seja a solução para tudo, pois ainda 
temos, aqui e ali, algumas dificuldades, 
mas ela trouxe respostas muito positi
vas", afirma Roberta. 

Espaço para o lúdico 
Não se trata de acreditar que basta ensi
nar Libras para alunos ouvintes e aguar
dar um retorno mágico. Os resultados ob
tidos, é bom que se diga, são consequência 
t ambém da forma como o conteúdo é 
apresentado em sala de aula. E, no caso 
do projeto desenvolvido por Roberta, is
so significa dedicação plena e inclusão 
de todos no processo, pois cada estudante 
t ambém vira protagonista. "Eu produzo 
o material que utilizamos junto com os 
alunos", conta a professora, referindo-se 
a jogos da memória, quebra-cabeças, car
tas, desenhos e dramatizações, tudo feito 
em Libras. Além disso, a educadora utili
za DVDs e CDs produzidos pelo Instituto 
Nacional de Surdos (Ines), centro de en
sino pioneiro onde foi criada a primei
ra graduação bilíngue em Pedagogia 
(Português/Libras). "O material deles é 
muito bom", conta Roberta, que, no ano 
passado, visitou a instituição, no Rio 
de Janeiro, para apresentar seu proje
to. "Eles ficaram surpresos", diz ela, que 
ainda faz pós-graduação a distância em 
Atendimento Educacional Especializado. 

Atualmente, Roberta leciona para o 
5o ano do ensino fundamental. É uma 
turma que ela conhece bem, já que foi 



professora desses alunos em 2010. A do
cente recorda que, ano passado, os estu
dantes experimentaram um momento 
inédito no processo de ensino-aprendi-
zagem da Libras, pois, em sala de aula, 
havia uma aluna com surdez. "Foi uma 
troca emocionante. Eles vivenciaram a 
Língua Brasileira de Sinais do ponto de 
vista concreto. Pena que ela foi embora, 
pois o pai foi transferido para Belém." 

O aprendizado da nova língua, se
gundo a educadora, tem mostrado aos 
alunos que existe uma diversidade tam
bém fora da sala de aula e que eles preci
sam estar abertos e preparados para isso. 
Este ano, a turma já não conta com a co
lega com surdez, mas tem a companhia 
de três alunos que possuem um nível di
ferenciado de aprendizagem, e um deles 
tem Síndrome de Down. "Os três tam
bém participam do projeto e eu digo pa
ra a turma que ali todo mundo é respon
sável por todo mundo, ou seja, que eles 
também precisam colaborar para envol
ver os colegas nas atividades. E quando 
são chamados a isso, eles adoram." 

É possível, então, promover uma edu
cação inclusiva dentro de uma institui
ção de ensino regular? "Não é fácil, pois, 
apesar do que determina a lei, fazer isso 
dentro da escola pública, onde há um nú
mero grande de alunos e falta material, é 
complicado", reconhece Roberta. Ela ain
da lembra que os pais das crianças, em 
geral, têm profissões que não dão um re-

torno financeiro confortável. "Há quem 
não tenha recurso nem para comprar pa
pel ofício. Aí, caso a escola também não 
tenha, eu tiro do meu bolso para conse
guir produzir os materiais junto com a 
turma", comenta. 

Segundo Roberta, as dificuldades 
passam também pela qualificação dos 
professores, pois é preciso estar capaci
tado para promover a inclusão na escola. 
Entretanto, deixar-se paralisar pelos pro
blemas é algo que não faz parte da roti
na da educadora, que é mãe de um meni
no de 12 anos. "É preciso estar preparado 
para promover, de fato, a inclusão em sala 
de aula. Mas não dá pra ficar só lamentan
do a realidade. É impossível levar adiante se 
não tentarmos mudar a situação." 

Literatura e música 
E é pensando assim que Roberta não se 
limitou ao projeto Libras para Todos. Ela 
t ambém criou, no mesmo ano, o proje
to Aventura Literária, por meio do qual 
dá aulas de produção textual e promo
ve visitas dos alunos a pequenos estabe
lecimentos do bairro, onde os estudan
tes destacam a importância da escrita e 
da leitura. "Costumamos ir a padarias 
e farmácias. Pedimos licença para fa
lar sobre a leitura, depois afixamos, em 
um lugar bem visível, um texto produ
zido pelos alunos e, por fim, cantamos 
uma música", detalha a educadora, que 
sempre leva seu violão para as saídas l i 
terárias. 

É por iniciativas como o ensino 
da Libras e o projeto de literatura que 
Andréia de Oliveira Albino, de 37 anos, 

mudou de ideia quando o ano letivo de 
2010 chegou ao fim. Ela havia decidido 
tirar a filha da Escola Edna Umbelina e 
matriculá-la em uma instituição locali
zada mais perto de sua casa, onde já es
tudavam seus dois filhos menores, mas 
acabou desistindo da mudança ao des
cobrir que Roberta seria a professora do 
5o ano do ensino fundamental. "Eu nem 
acreditei quando soube. Aí desisti de ti
rar a Ester, pois acho que o retorno que 
temos tido com ela é excelente. Durante 
a reunião de pais, todos se dizem satis
feitos com os resultados destes projetos 
da Roberta, pela mudança de compor
tamento e pelo maior interesse dos fi
lhos pela escola", relata Andréia. Para a 
pequena Ester, de 10 anos, a turma es
tá, este ano, mais envolvida com o Libras 
para Todos. "Antes, tinha gente que não 
queria aprender, pois achava chato. Mas 
n inguém era obrigado a nada; aprendia 
quem queria. Agora, todo mundo partici
pa das aulas; é muito bom", conta. 

Não há elogios, porém, que turvem a 
visão muito clara que Roberta tem de sua 
atuação em sala de aula. Para a docente, 
o retorno positivo reside também no fato 
de o trabalho ter um prosseguimento. "O 
processo de ensino-aprendizagem não 
começa e termina comigo. Ele continua 
em casa e nos outros meios sociais", afir
ma. Vê-se, por aí, que não é à toa que ela 
seja considerada uma superprofessora. • 
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