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Introdução: O presente artigo pretende oferecer subsídios para um olhar diferenciado
sobre a questão das metodologias usadas no ensino de crianças surdas. O artigo trata
do ensino da criança surda que muitas vezes é realizado de forma errada não atingindo
o objetivo que é um ensino de qualidade. Este trabalho terá presentes alguns exemplos
de formas errôneas de ensino das crianças, levando assim a problemas no aprendizado,
dificuldade de aprender na sala de aula. Para a aprendizagem acontecer, é preciso que
o professor esteja preparado para trabalhar com a diversidade e as diferenças de seus
alunos. Objetivo: O objetivo do trabalho é apresentar as representações sociais e o
impacto da surdez examinando a reciprocidade educacional para os surdos, atestando a
diferença linguística e cultural. Busca explicar a importância do ensino da língua de
sinais para surdos, levando à compreensão do sujeito mediante a inclusão na escola.
Metodologia: Para realização da presente pesquisa, optou-se por uma pesquisa
bibliográfica e exploratória, em que além de pesquisar em livros e artigos científicos,
ela também se baseia na experiência vivenciada. Para o desenvolvimento do trabalho,
foram estudados os seguintes autores: Ronice Muller Quadros, Fernando Capovilha,
Paula Botelho, Karin Strobel, Ana Cristina Guarinello, dentre outros. Resultados:
Expressões facial e corporal são extremamente importantes na comunicação,
independente de línguas de sinais ou orais. Um exemplo é o termo: O quê?,
acompanhado de expressão facial que remete interrogação, facilita a compreensão da
criança de que se trata de uma pergunta. Neste sentido, o objetivo é mostrar que o
surdo possui dificuldades em relação ao português escrito, não por desconhecer, mas
porque a LIBRAS possui algumas diferenças gramaticais do português, contudo,
possui todos os componentes estruturais para ser considerada uma língua, levando o
surdo a escrever da mesma forma que sinaliza. A exigência do português dentro dos
padrões gramaticais, demonstra desconhecimento da língua de sinais, da comunidade
surda e sua cultura. Neste sentido, diferenciando a alfabetização da criança surda e
ouvinte, que possui aprendizagem visual/gestual e oral/auditiva, respectivamente. Na
Educação da criança surda é necessário, primeiro, a alfabetização em LIBRAS,
participando da sociedade, explorando ambientes, desenvolvendo afetividade e
adquirindo vocabulário. Outro fator importante na educação de surdos é a formação
docente, pois são necessárias metodologias específicas na aquisição do português,
sendo a mais indicada, recursos visuais (imagem/sinal/palavra) que estimulem o seu
aprendizado. Conclusão: Este estudo tentou defender que é preciso adaptação para
ensinar aluno surdo, fazendo o uso de metodologias adequadas. É preciso conhecer
como se dá o processo de desenvolvimento do surdo, respeitando seu tempo e espaço. 
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