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ALTERAÇÔES
DA LDB 2023

11 de janeiro de 2023 foi
atualizada a LDB N°9.3941996,
com a inclusão de novos
artigos. Foi alterada mediante
a lei que institui novas politicas
educacionais de educação
digital (PNE n° 14.533).

TAMBÉM FOI
VETADO A

ATUALIZAÇÃO
DO ART 26° 



ART 4° LDB 9.394
Quais partes foram alteradas?

O ARTIGO 4° , QUE ABORDA O DEVER DO ESTADO MEDIANTE A GARANTIA DA EDUCAÇÃO
ESCOLAR PÚBLICA, FOI ACRESCIDA PELO INCISO XII E POR UM PARÁGRAFO ÚNICO.

1.



ART 4° LDB 9.394
Quais partes foram alteradas?



ART 26° LDB 

2. O ARTIGO 26 DA LDB, QUE ABORDA OS CURRÍCULOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,  DO
ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO, FOI ACRESCIDO PELO PARÁGRAFO II



ART 26° LDB 
O que estava escrito?



Trazer 
 familiaridade

com a língua de
sinais e cultura
surda para as

crianças.

Introduzir de
maneira

espontânea a
língua, causando

interesse e
aprendizado da

língua.

A função do
professor
de Libras
nas escolas
de ensino
regular.
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PRIORIDADE NO
DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL DA
CRIANÇA

O   USO   DO  
 LÚDICO   COMO  
 FACILITADOR   NA
APRENDIZAGEM
DE CRIANÇAS.

O INDIVÍDUO SE  
 TRANSFORMA  
 ATRAVÉS DO
CONHECIMENTO
DA  LINGUAGEM. 



O que se refere ao ensino de línguas, como no caso de se ensinar Libras na educação 
 infantil,  pode  ser  a  forma  mais  adequada  de  promover o  acesso  à  informação e
apropriação de conteúdos pela criança surda, contribuindo assim, para o seu
desenvolvimento pleno e auxiliando, também,  no  seu  desenvolvimento  psicomotor 
 e  o mesmo pode ocorrer  em crianças ouvintes, além de ser socialmente útil
(MARQUES, BARROCO E SILVA, 2013). 

Prioridade no desenvolvimento
integral da criança (NOGUEIRA, 2011, p. 23).



Para isso, em se tratando do ensino de crianças em fase de aquisição de língua(gem) em
instituição   escolar,   por   exemplo, é   importante   considerar   a   possibilidade   de  
 associar   aos conteúdos trabalhados em sala de aula elementos lúdicos que estimulem o
despertar pela língua em questão que está sendo ensinada.

[...] As atividades lúdicas podem colaborar com a aprendizagem do aluno, no caso a
criança, em diversas situações em que ela pesquisa e experimenta, fazendo com que  ela 
 adquira  suas  habilidades  e  reconheça  suas  limitações,  como  no  caso  de crianças
surdas, mas isto permite exercitar o diálogo, a liderança, valores éticos e muitos    outros   
 desafios    que    permitirão    vivências    capazes    de    construir conhecimento e atitude
(DOHME, 2003 p.120).

O uso do lúdico como facilitador na
aprendizagem de crianças. SIMÕES   (2006)



Sendo assim, a ludicidade não tem a ver com uma atividade desnecessária, sem
seriedade ou até mesmo como “perda de tempo”,como alguns docentes podem
afirmar. Mas o que Dohme (2003) considera é que estas atividades ajudam a criança a
perceber, em diversos momentos de sua vida que ela é capaz de aprender coisas
simples como viver e conviver em sociedade, partilhar brinquedos, assimilar regras,
solucionar problemas, entre outras coisas: ou seja, desde pequena, através  de  um 
 modelo  lúdico,  a  criança  aprende  a  ser  um  sujeito  dotado  de  valores,  de  ética 
 e concebendo a percepção de traços de cidadania em si.

O uso do lúdico como facilitador na
aprendizagem de crianças. SIMÕES   (2006)



O  ensino  de  Libras  como  L2  para  crianças  ouvintes, também  proporciona  inúmeros 
 benefícios  como:  a  possibilidade  de  um  ambiente  bilíngue  e inclusivo,  em  que  crianças  
surdas  e  ouvintes  conversam  entre  si,  a  partir  de  estratégias  de comunicação comum a
ambas, promovendo experiências linguísticas para ambas, crianças surdas e ouvintes. 

Ela vai falar também sobre as etapas da aquisição linguística.

Mesmo o ensino de Libras se enquadrar em   ensino   de   L2   para   crianças   ouvintes,   é  
 valido   ressaltar   que   ensinar   Libras   demanda compreensão  de  sua  modalidade 
 gestual-espacial  e  que  sua  estrutura  deve  ser  levada  em consideração no momento de
elaboração de práticas de ensino.  

O indivíduo se transforma através do
conhecimento da linguagem. GUIMALHÕES 2022



“O emprego da Libras como primeira ou segunda língua requer dos profissionais e da
instituição escolar intencionalidade, sistematização e planejamento do ensino”
(MARQUES, BARROCO E SILVA, 2013, p. 515).

De  acordo  com  a  teoria  Vygostkyana,  o  aprimoramento  da  linguagem  está  ligado
diretamente com a interação com o meio e a atuação do indivíduo nesse ambiente,
utilizando a linguagem  como  ferramenta  dessa  interação.  

Outro ponto levantado pela pesquisa, na qual identifiquei é a escassez de
metodologias e estratégias de ensino de Libras aplicáveis na educação infantil. 

O planejamento GUIMALHÕES 2022



[...] A  estruturação  e  organização  do  planejamento  têm  como  perspectiva  a
articulação de outros elementos para sua elaboração, ou seja, o registro reflexivo da
prática vivenciada com crianças e a observação atenta e crítica da realidade, os quais
possibilitam e auxiliam o ato de planejar com intencionalidade. (AHMADE & WERLE,
2011).

 

O planejamento GUIMALHÕES 2022



O que é preciso considerar antes de planejar?

Que tipo de estratégias atinge melhor o objetivo de aprendizagem?

Quais estratégias/aprendizagens preferidas das crianças?

Que elementos e fatores dificultam a execução do planejamento?

O que não pode faltar em um planejamento?

As perguntas que irão nortear a proposta destes critérios, sugeridas Michel e Novo
(2003) são:

 

O planejamento GUIMALHÕES 2022
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Bem-vindo à
Prática!

Ideias e
estratégias
de ensino
da Libras



Unidades que podem ser
trabalhadas a Libras 

Linguagem 

Relacionar O
significante com o
significado. Ou
seja, sinais com
coisas. Relacionar
a palavra ao sinal.

Situações
problemas

Física
Emocional
Social
Cognitiva

Matemática

Trabalhar
agrupamento e
classificação,
geometria,
quantificação,
pareamento

Ciências

Misturas, animais
terrestres e
marinhos.



Trabalhar embalagens
de alimentos, ensinar os
sinais respectivos de
cada embalagem.
Sempre da preferência
para embalagens de
coisas, usadas no dia a
dia. Trabalhar
antônimos: grande e
pequeno, feio e bonito,
alto e baixo, pesado e
leve, doce e azedo.

R|R

Agrupar objetos a
partir de um sinal
em Libras,
separação de
objetos geométricos,
quantificação de
grupos de coisas da
sua preferÊncia. 

Música com sons de
animais e as crianças
fazem o sinal,
receitas de bolo, ou
algum alimento
específico.
Relacionar alimentos
ao animal que o
come.

Competição,
atividade em grupo,
desafios.

Exemplos

Linguagem Situações
problemas

Matemática Ciências
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