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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 
 

 

Projeto de Prática Como Componente Curricular: 
 

Ensino de Libras em diversos contextos: reflexões atuais e capacitação didática-
pedagógica, com oficinas práticas, para alunos da licenciatura em Letras:Libras. 
Professoras responsáveis: 
 

Prof.ª Ma.: Andréa dos Guimarães de Carvalho. 
Profª Ms.:Gilmar Garcia Marcelino. 
Prof.ª Esp.: Núbia Guimarães Faria. 
Prof.ª Ma.: Thaís Fleury Avelar. 
Contato: 
andrea.ufglibras@gmail.com 
gilmar70garcia@hotmail.com 
nubia.letras.ufg@gmail.com 
thaisfleury13@gmail.com 

Carga-horária: 100 horas                     Ano: 2019Vagas: 45 vagas 
 

Público-alvo: Restrito para formandos em Letras:Libras licenciatura. (aulas em 
Libras sem uso de intérpretes). 

Justificativa: 
 

Pesquisas sobre o ensino de Libras como L1 para surdos, e L2 para ouvintes, 

ainda são iniciantes e, visando contribuir com a expansão deste campo, a presente 

proposta visa ofertar oficinas práticas para suprir a necessidade de formação de futuros 

professores de Libras com metodologias de ensino de Libras diferenciadas que poderão 

ser aplicadas em sala de aula, seja em escola com proposta inclusiva ou em escola com 

proposta bilíngue dentre outros ambientes como cursos isolados para outros fins. 

É certo que a Linguística Aplicada mostra várias questões que compõem os 

cenários da sala de aula, e ensinar e aprender uma língua estão marcados de 

atravessamentos sócio-discursivos, político-ideológicos, culturais e metodológicos. 

Além disso, o processo ensino-aprendizagem não é e nunca foi um fenômeno isolado 

desenvolvido em um vácuo independente, pois, precisa envolver um ensino pensado nas 

influências de uso cotidiano dos usuários dessa língua e de suas necessidades e 

expressividades, cercados de influências socioculturais diversas. 

Pensando nessa dinâmica existente, também, na Libras essa proposta de oficinas 



 2 

tem como objetivo geral o de introduzir e aprimorar o ensino da Libras como L1e 

L2,nos diversos contextos existentes:educação infantil, ensino fundamental, ensino 

médio, cursos superiores e profissionalizantes explorando ideias no campo de 

metodologias desse ensino nas atividades das oficinas, envolvendo educadores ouvintes 

e surdos ao longo das diferentes etapas propostas e buscando articulá-las aos aspectos 

socioculturais e situacionais que se mostram de extrema relevância nesse processo.  

Dessa forma, durante todo o processo de ensino a relação “língua (Libras) X 

sujeito surdo (aspectos socioculturais) X surdez” estarão, a todo instante, articulados às 

propostas das metodologias de ensino e que serão fundamentadas, teoricamente, a 

educação voltada a grupos sociais e linguísticos minoritários (CÉSAR; CAVALCANTI, 

2007; MAHER, 2007), tal como a educação de pessoas surdas (CAPOVILLA, 2000; 

SKLIAR, 2000; WILCOX, 1994),possíveis concepções acerca da surdez e da Libras 

(STOKOE, 1960; KLIMA E BELLUGI, 1979; MCCLEARY E VIOTTI, 2011) que 

podem orientar a relação entre pessoas surdas e ouvintes, e as propostas de ensino de 

Libras discutidas por Gesser (2012), Quadros e Karnopp (2002), Albres (2016) dentre 

outros. 

 

Objetivos: 

Geral:introduzir e aprimorar o ensino da Librascomo L1e L2, nos diversos contextos 

existentes e modalidades de ensino. 

Específicos: 

• Descrever os diferentes tipos de abordagens e metodologias envolvidos no 

ensino de Libras e suas relações com o léxico (sinais) da Libras, estrutura 

gramatical, aspectos socioculturais e uso funcional da língua; 

• Discutir e instigar a criação e construção de material didático apropriado para o 

ensino de Libras como: uso de tecnologias e criatividade de acordo com a 

modalidade de ensino e necessidade do aluno; 

• Promover um ensino de Libras contextualizado (uso da Literatura, gêneros 

textuais diversos e situações cotidianas) no processo de ensino-aprendizagem de 

Libras. 
 

Metodologia: 
 
A proposta de desenvolvimento da pesquisa se dará através da oferta de 4 oficinas 

práticas que ocorrerão no decorrer do ano letivo de 2019, sendo duas oficinas no 
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primeiro semestre de 2019 e duas oficinas finais no segundo semestre desse mesmo ano. 

Cada oficina terá a duração de 2 horas práticas, a partir de uma abordagem 

colaborativa e expositiva, onde serão discutidos e praticados: aspectos didáticos 

pedagógicos no ensino de Libras, construção de material didático apropriado (seja, por 

uso de tecnologias ou outros recursos materiais, todos valorizando a habilidade visual 

imagética), formas criativas de contextualização desse ensino e de atividades para 

reforço e apreensão do que foi aprendido, adaptação de temas cotidianos para destacar o 

uso funcional da Libras dentre outros. 

Ao final das 3primeiras oficinas, o aluno participante deverá sedesenvolver e 

entregar um relatório sobre o conteúdo discutido e acrescido de suas opiniões reflexivas 

sobre o que conseguiu apreender e quais as possíveis contribuições da oficina na 

construção de sua autonomia e identidade enquanto ofuturo professor de Libras. Esses 

relatórios deverão ser entregues no prazo descrito no cronograma abaixo. 

Na última oficina, o aluno deverá seapresentar uma proposta de aula envolvendo 

o ensino de Libras, segundo as propostas apresentadas nas oficinas anteriores. 

Por fim, na semana de entrega da PCC, o aluno deverá entregar em relatório 

único a descrição reflexiva das contribuições que as oficinas propostas trouxeram para a 

sua formação como oprofessor de Libras (entendimentos quanto as teorias 

metodológicas, abordagens, recursos materiais, aplicabilidades práticas do ensino etc.) 

no que tange desde a montagem de planos de aulas e suas aplicabilidades e adaptações, 

segundo as necessidades dos futuros alunos e dos objetivos traçados pelo professor de 

Libras.  

Etapas da pesquisa: 
 

• Orientações iniciais (2 horas). 

• Análise da bibliografia indicada (30 horas). 

• Oficinas práticas de ensino de Libras (8 horas). 

• Construção de relatórios expressando a síntese do trabalho realizado 

relacionandoateoria ea prática do ensino de Libras – todos os materiais 

elaborados deverão estar no apêndice (40 horas). 

Avaliação: 

Será feita mediante a entrega de relatórios e apresentação de grupos, isto é, será 

avaliado a: 1) entrega de relatórios individuais das oficinas práticas vivenciadas e 

participação ativa dos alunos em todas as oficinas, de acordo com o cronograma abaixo; 
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2) a apresentação de proposta inovadora de uma aula envolvendo o ensino de Libras 

(oficina 4) e 3) entrega do relatório final com descrição das contribuições teórico-

práticas das oficinas em suas formações como futuros professores de Libras. 

Assim, cada parte citada no item “partes do relatório”, corresponderá a uma 

nota/peso (deverão ser entregues, conforme o cronograma apresentado) que, somada à 

proporção da nota que se refere à entrega do relatório final, corresponderão à nota/peso 

final. Também serão considerados o empenho, a participação e a pontualidade no 

cumprimento das etapas.  

 

Obs: É imprescindível a presença e participação ativa do aluno em todas as oficinas 

durante todo o horário proposto. 
 

 
Cronograma: 

AÇÃO DATA 
ENCONTROS  

DATA DE ENTREGA NOTA/ 

PESO 

Participação da 
oficina 1 

Conteúdo: 
ensino de Libras 
com uso de 
gêneros textuais. 

Prof. Andréa 

23/05/2019 19:00 até 21:00 10 

Entrega do 
relatório 1 
referente a 
oficina 1 

 17/06/2019 

(última data para entrega dessa 
parte – via e-mail) 

andrea.ufglibras@gmail.com 

10 

Participação da 
oficina 2 

Conteúdo: 
Criação de 
material didático 
em Libras X uso 
de tecnologias 

Prof.ª Núbia  

25/06/2019 

 

 

17:00 até 19:00 10 
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Entrega do 
relatório 
referente a 
oficina 2 

15/08/2019 15/08/2019 

última data para entrega dessa 
parte – via e-mail: 

nubia.letras.ufg@gmail.com 
 

10 

Participação da 
oficina 3 

Conteúdo:  

Ensino de Libras 
como L1: a 
experiência e o 
desafio  

Prof. Gilmar 
Garcia 

28/08/2019 19:00 até 21:00 10 

Entrega do 
relatório 
referente a 
oficina 3 

28/09/2019 28/09/2019 

última data para entrega do 
relatório dessa oficina – via e-
mail:gilmar70garcia@hotmail.com 
 

10 

Participação da 
oficina 4 

Conteúdo:  

Apresentação de 
proposta de aula 
inovadora pelos 
alunos ao 
professor 
orientador. 

Prof. Thaís 
Fleury 

27/09/2019  10 

Entrega do 
relatório final 
(referente às 
experiências de 
aprendizagem e 
na formação 
dos alunos em 
todas as 

 01/11/2019 (última data para 
entrega dessa parte – via e-mail: 

andrea.ufglibras@gmail.com 

thaisfleury13@gmail.com 

 

20 
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oficinas 
propostas) 

  TOTAL (peso/nota) 100 

OBS: para o alcance total dos pesos/notas serão considerados o empenho, a 
participação e a pontualidade no cumprimento das oficinas e da entrega dos 
relatórios referente às oficinaspropostas, em cada etapa e data acima descrita no 
cronograma. Não serão aceitas faltas em nenhuma oficina proposta, para o cumprimento 
do cronograma proposto. 
 
 

 
Bibliografia: 
 

ALBRES, N.A. Ensino de Libras: aspectos históricos e sociais para a formação didática de 

professores.São Paulo: Appris, 2016.  

GESSER, A. Teaching and learning Brazilian Sign Language as a foreign language.  
Dissertação de mestrado inédita, Florianópolis: UFSC, 1999. 

________. Um olho no professor surdo e outro na caneta:  Ouvintes aprendendo a Língua 

Brasileira de Sinais. Tese de doutorado inédita, Campinas: Unicamp, 2006. 

_______ . O ouvinte e a surdez: sobre ensinar e aprender a Libras. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2012. 

QUADROS, R.M.;KARNOPP, L.B. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 

VEIGA, I. P. A. (Org.). Didática : o ensino e suas relações. São Paulo: Papirus, 2005. 

Sites para consulta: 
 
<http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoPedagogico/metodologiaDeEnsi

noEmLibrasComoL2/assets/629/TEXTOBASE_MEN_L2.pdf> 

 

<http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoPedagogico/metodologiaDeEnsi

noEmLibrasComoL1/assets/631/TEXTO-BASE_SEM_AS_IMAGENS_.pdf> 
 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 
 

 Introdução  

� Contextualização do estudo a ser feito. 

- Escrever, de modo geral, sobre a Prática como Componente Curricular– PCC, para 
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contextualização do trabalho (sugiro pesquisar oregulamento, PPC do curso, ver site 

Letras/UFG); 

- Escrever sobre a nossa PCC (do que se trata? Quais os objetivos); 

 

Referencial Teórico 

� Consiste em apresentar um resumo do que já foi escrito sobre o tema. Uma 

pesquisa não parte do zero, por isso o pesquisador deverá fazer uma pesquisa 

prévia sobre o que já foi escrito a respeito do tema que pretende estudar.  

- O que já foi escrito sobre o assunto (verificar a bibliografia do nosso projeto); 

 

Metodologia 

� A Metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda 

ação desenvolvida no método (caminho) do trabalho de pesquisa. 

- Pode ser semelhante à que está no projeto de PCC, mas precisa complementar com os 

dados coletados: Local (universidade e faculdade/unidade) onde a disciplina é realizada, 

nome do curso, número de alunos (quantas mulheres e quantos homens), faixa etária 

geral dos alunos, professor (surdo/ouvinte) que ensina a Libras, formação do prof., 

carga horária total da disciplina... 

 

Discussão dos resultados e conclusão 

- Descrever,rapidamente, cada oficina (analisar, refletir de acordo com a teoria). 

- Apresentar e analisar os resultados expondo as contribuições que cada oficina trouxe 

para a sua formação (habilidade desenvolvida, aspectos didáticos apreendidos, como 

construir material didático etc.). 

 

 

Referências Bibliográficas 

- Mencionar todos os autores citados no trabalho segundo as normas da ABNT 

(consultar na internet). 

 

 


