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NOME DA DISCIPLINA: ESTÁGIO 2 (LIBRAS) 

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:  

Juliana Guimarães Faria – julianagf@yahoo.com.br  

Renata Rodrigues de Oliveira Garcia – renata20garcia@hotmail.com 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 96 horas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 06 horas 

SEMESTRE/ANO: 2°/2011 

EMENTA: Abordagens e metodologias de ensino e aprendizagem de Libras como L2. 

Didática e prática de ensino: planejamento, plano de aula e avaliação da aprendizagem. 

Introdução à pesquisa no contexto escolar. Elaboração do projeto de ensino e pesquisa 

na escola campo. 

I – OBJETIVO GERAL: 

 

Refletir sobre as abordagens e metodologias do ensino de Libras nas atividades 

educacionais a partir da perspectiva da pesquisa no contexto escolar visando contribuir 

com a construção de projeto de ensino e pesquisa no ensino de Libras. 

 

 

II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Compreender o processo de desenvolvimento de pesquisa em educação. 

 Analisar as contribuições da didática para o ensino de Libras. 

 Estudar e refletir sobre metodologia do ensino de Libras. 

 Elaborar projeto de ensino e pesquisa.  

 

III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

 

1. Metodologia do Ensino – Libras em Contexto 

1.1.Princípios gerais para o estudante 

1.2.Princípios gerais para o professor 

 

2. Construindo uma taxonomia das técnicas de ensino 

2.1. Técnicas controladas 

2.2. Técnicas semicontroladas 

2.3. Técnicas livres 
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3. Projeto de pesquisa: Ensino em Libras como L2 

3.1. Pesquisa qualitativa 

3.2. Pesquisa – ação no contexto escolar 

3.3. Pesquisa no ensino de Libras 

 

4. A formação de professor de ensino de Libras 

4.1. Didática e prática de ensino: conceitos e contribuições 

4.2. Planejamento e plano de aula 

4.3. Avaliação da aprendizagem 

 

 

IV – METODOLOGIA: 

Esta disciplina se constitui a partir de um referencial teórico-prático que privilegia a 

relação professor-aluno e aluno-aluno como condição fundamental para o processo de 

ensino-aprendizagem. Deste modo, as aulas se desenvolverão segundo um processo 

dialógico, com aulas expositivas dialogadas; leitura e discussão de textos teóricos; 

relatos das experiências vivenciadas na escola-campo; debates; dinâmicas e observação. 

O material didático se constituirá de textos (livros e revistas científicas), de slides e de 

vídeos sobre o assunto abordado. 

 

V - AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação será contínua e formativa. Visa identificar o andamento da aprendizagem 

dos conteúdos e mensurar o desempenho por meio de notas atribuídas a trabalhos 

coletivos, atividades individuais e projeto de ensino e pesquisa, utilizados como 

instrumento de verificação de aprendizagem.  

 

 

VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

 

ARANTES, V. A. (Org.). Educação de surdos: pontos e contrapontos. São Paulo: 

Summus, 2007. 

BOTELHO, P. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias e praticas 

pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Adaptações Curriculares (Estratégias para a educação de alunos com necessidades 

especiais). Brasília: MEC/SEF/SEESP, 1998. 62 p. 

LEITE, T. A. O ensino de segunda língua com foco no professor: história oral de 

professores surdos de língua de sinais brasileira. 2004. Dissertação (Mestrado em 

Letras) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2004. 

MACHADO, P. C. A política educacional de integração/inclusão: um olhar do egresso 

surdo. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2008. 

PEREIRA, R. C. Surdez: aquisição de linguagem e inclusão social. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2008.  



MASETTO, Marcos. Didática: a aula como centro. São Paulo: Ática, 1997. 

FARIAS, Isabel Maria Sabino (org.). Didática e docência: aprendendo a profissão. 

Fortaleza: Liber Livro, 2008. 

ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Etnografia da prática escolar. Campinas, 

SP: Papirus, 1995. 

BODGAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação. Porto: Editora 

Porto, 1994. 

 

VII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

BRASIL . Referenciais para a formação de professores. Brasília,: MEC/SEB, 1999. 

Gesser, A. Teaching and learning Brazilian Sign Language as a foreign language. 

Dissertação de mestrado inédita, Florianópolis: UFSC, 1999. 

Gesser, A. “Um olho no professor surdo e outro na caneta”: Ouvintes aprendendo a 

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

SKLIAR, C. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Data Atividades 

 AGOSTO 

9 – 3ª feira Apresentação do Plano de Estágio 

10 – 4ª feira Didática e Pesquisa em Educação 

16 – 3ª feira Didática e Pesquisa em Educação 

17 – 4ª feira  Didática e Pesquisa em Educação 

23 – 3ª feira Didática e Pesquisa em Educação 

24 – 4ª feira Observação na Escola-Campo  

30 – 3ª feira Didática e Pesquisa em Educação / debate sobre a ida à escola-campo 

31 – 4ª feira Observação na Escola-Campo 

 SETEMBRO 

6 – 3ª feira Metodologia do Ensino : Libras em Contexto – Atividade em grupo 

13 – 3ª feira Metodologia do Ensino: abordagens no ensino de Libras. 

20 – 3ª feira Discussão sobre Técnicas Controladas, Semicontroladas e Livres 

21 – 4ª feira Observação na Escola-Campo 

27 – 3ª feira Debates sobre escola-campo – preparando para as mini-aulas 

28 – 4ª feira Observação na Escola-Campo 

 OUTUBRO 

4 – 3ª feira Mini-aulas – 1
o 
dia 

5 – 4ª feira Observação na Escola-Campo 

11 – 3ª feira Mini-aulas – 2
o
 dia 

18 – 3ª feira Mini-aulas – 3
o
 dia 

19 – 4ª feira Observação na Escola-Campo 

 NOVEMBRO 

1 – 3ª feira Debate sobre escola-campo / Projeto de ensino e pesquisa - orientação 

8 – 3ª feira Projeto de ensino e pesquisa - orientação 

9 – 4ª feira Observação na Escola-Campo 

16 – 4ª feira Observação na Escola-Campo 

22 – 3ª feira Debate sobre escola-campo / Projeto de ensino e pesquisa - orientação 



23 – 4ª feira Orientação 

29 – 3ª feira Apresentação em grupo – 1
o
 dia (entrega do projeto de ensino e pesquisa) 

30 – 4ª feira Apresentação em grupo – 2
o
 dia (entrega do projeto de ensino e pesquisa) 

 DEZEMBRO 

6 – 3ª feira Apresentação em grupo – 3
o
 dia (entrega do projeto de ensino e pesquisa) 

7 – 4ª feira Correção dos projetos 

13 – 3ª feira Finalização do Estágio 2 – entrega de notas. 

14 – 4
a
 feira Finalização do Estágio 2 – entrega de notas. 

 

14, 15 e 16 de setembro - 1º Seminário LSQ/Libras – Línguas de Sinais no Canadá 

francês e no Brasil: integração social e plena exercício da democracia. 

 

25 a 27 de outubro - Semana de PCC. 

 


