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I - Introdução: 

É importante que o aluno de graduação em Letras-Libras conheça as diferentes 
áreas de estudo e pesquisasrelacionadas ao seu curso.  A Prática como 
Componente Curricular (PCC) é uma das formas que possibilita esse 
conhecimento, além de promover a aproximação dos alunos dos contextos 
extraclasse com áreas relacionadas à sua graduação. Este trabalho se 
apresenta como instrumento que viabilizará o exercício da pesquisa bem como 
a produção de conhecimentos para a área dos estudos surdos a partir de 
relatos dos participantes surdos sobre sua experiência no curso de 
Letras:libras. 

O objetivo desse projeto é analisar as impressões dos surdos a respeito da 
educação dos surdos no Brasil por meio de narrativas sobre sua trajetória 
acadêmica e graduação em Letras:Libras.Esse trabalho pode contribuir para a 
reflexão sobre os avanços da educação dos surdos no Brasil na perspectiva 
dos surdos. 

 

II – Justificativa 

A narrativa exige reflexão e promove a troca de experiências entre as pessoas. 
Para Baraldi e Rosa (2015), por meio da narrativa as lembranças, opiniões e 
inquietações são tornadas públicas, possibilitando a compreensão e o 
conhecimento de fatos sob a ótica de uma determinada pessoa ou grupo de 
pessoas, por serem, ao mesmo tempo, autores, narradores e personagens da 
história narrada. 

Por muito tempo a educação de surdos no Brasilfoi concebidano âmbito da 
deficiênciae discutida prioritariamente por ouvintes. Com a reorganização e 



fortalecimento das políticas linguísticas, os fundamentos da educação dos 
surdos passaram a ser discutidos levando-se em consideração a língua de 
sinais e o legado cultural da comunidade surda, o que possibilitou a 
constituição do campo teóricodenominado Estudos Surdos, a partir do qual a 
visão teórica passa a ser construída também pelos surdos, ressignificando os 
espaços da educação do surdo. 

  Propomos uma reflexão sobre a educação dos surdos no Brasil por meio das 
narrativas de surdos sobre sua trajetória acadêmica até a graduação no curso 
de Letras:Libras. 

 

III-Objetivo geral 

O objetivo desse projeto é analisar as impressões dos surdos graduados em 
Letras:Libras a respeito da educação dos surdos no Brasil por meio de 
narrativas sobre sua trajetória acadêmica. 

 

IV-Objetivos específicos 

• Iniciar os alunos na investigação científica;  
• Propiciar o contato dos alunos com a pessoa surda ea língua de sinais; 
• Realizar um levantamento histórico dos principais acontecimentos 

relacionados à educação de surdos no Brasil; 
• Identificar as impressões que os surdos tem do curso de Letras:Libras; 
• Identificar as impressões que os surdos graduados emLetras:Libras têm 

acerca da educação de surdos. 

 

V-Metodologia 

 Os alunos realizarão essa pesquisa no período compreendido entre os dias29 
de abrile 31 de outubro de 2019.Todos eles deverão participar de reuniões com 
o seu grupo de pesquisa, com os professores orientadores, além de elaborar e 
entregar um relatório ou informe científicona data estipulada pelos professores 
para as devidas correções e entrega da versão final e corrigida conforme 
cronograma da PCC.   

Os alunos pesquisadores trabalharão em grupos (no mínimo 3 e no máximo 5 
pessoas). O trabalho consiste em quatro partes: 

1. Fazer um levantamento histórico bibliográfico linear sobre os principais 
acontecimentos relacionados à educação dos surdos no Brasil; 

2. Descrever e contextualizar o curso de Letras:Libras no Brasil; 



3. Entrevistar pessoas surdas graduadas em Letras:Libras; 
3.1 A entrevista seguirá um roteiro estabelecido e as perguntas serão 
filmadas e mostradas aos entrevistados assegurando que todos tenham 
acesso à mesma pergunta em libras. Da mesma forma, as respostas 
deverão filmadas.  Toda a entrevista será traduzida para o português. 

4. Realizar uma análise crítico-reflexiva do material e apresentar essa 
análise em forma de relatório.  

 

VI- Fundamentação Teórica 

Por meio de movimentos sociais os surdos vêm conquistando espaço e 
reconhecimento como pessoa surda, agentes na reconstrução de sua 
cidadania. Cada vez mais, os fundamentos da educação dos surdos se distanciam 
dasconcepções que embasam a educação especial. 
 
Vários são os autores que têm investigado a educação de surdos e a língua de 
sinais no Brasil (BRITO, 1993; COSTA, 2010; QUADROS, 1997; SKLIAR, 
1998, SOARES, 1999; SOUZA, 1998). Desses, todos são ouvintes, ainda 
quehaja pesquisadores surdos. No entanto, faz-se necessário o resgate e 
oreconhecimento da busca dos surdos por seu papel ativo na constituição 
desses novos espaços e realidade. É por meio das suas narrativas que vamos 
conhecersuas impressões sobre essa realidade, considerando que “nenhuma 
linguagem é neutra” (SILVEIRA, 2002, apud KARNOOP, 2006). 
 
Um dos aspectos que constitui a comunidade surda e a difere de outras 
comunidades linguísticas é o fato de não ter seus falantes localizados 
geograficamente em um mesmo lugar. Assim, os surdos se encontram em 
tempo e lugares determinados e ao construir suas narrativas, revelam, em suas 
histórias, além dos fatos, a sua impressão sobre eles. 
 
 

VI-Conclusão 

 Os produtos deste Projeto de Prática como Componente Curricular 
poderão ser utilizados para fins de pesquisa e divulgação em formato de 
artigos e apresentações em eventos científicos. 
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