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Introdução 

Este projeto intitulado “Análise de materiais didáticos usados por professores 

de Libras como L2” trata-se de um estudo bibliográfico que tem como objetivo 

principal analisar quais são os materiais didáticos adotados pelos professores de Libras 

como segunda língua (L2), bem como analisar os livros impressos e digitais, os DVDs, 

os manuais, entre outros materiais didáticos usados no ensino dessa língua.   

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) tem sido difundia, e atualmente alcançou 

um padrão de registros linguísticos, nunca antes atingidos. Isso se deve a promulgação 

da Lei nº 10.436/2002, regulamentada pelo Decreto 5.626/2005, que reconhece 

oficialmente a Libras como língua da comunidade surda no Brasil, tornou-se 

componente curricular obrigatório nos cursos de graduação de formação de professores 

e de fonoaudiólogos e como disciplina optativa nos demais cursos superiores.  

Assim sendo, o ensino da Libras tem se ampliado em respeito ao mencionado 

decreto. Contudo há uma carência de materiais didáticos para o ensino de Libras. Este 

projeto pretende contribuir com uma reflexão sobre os materiais didáticos disponíveis 

no mercado e os efetivamente usados pelos professores de Libras como segunda língua 

(L2). 

   

Objetivos  
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• Identificar os materiais didáticos adotados pelos professores de Libras como 

segunda língua (L2); 

• Analisar de forma crítica e construtiva os materiais didáticos já existentes; e 

• Verificar a importância dos materiais utilizados no ensino de Libras.   

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. O projeto deverá ser realizado por 

grupos de 2 (dois) a 3 (três) alunos. Os grupos deverão realizar as seguintes tarefas: (1) 

realizar uma pesquisa teórica sobre o ensino de Libras e a sua importância no processo 

de ensino-aprendizagem; e (2) analisar materiais didáticos existentes para o ensino 

dessa língua. 

Para o desenvolvimento da pesquisa teórica, os professores do projeto 

disponibilizarão textos por e-mail. Contudo é importante que o(a) aluno(a) seja 

autônomo(a) e procure outras fontes de pesquisa.  

Cada grupo deverá identificar os materiais didáticos usados pelo(a) professor(a) 

e posteriormente analisá-los de forma crítica e construtiva.  

Além disso, os grupos devem buscar diversos materiais didáticos para o ensino 

de Libras em livros impressos e digitais, DVDs, manuais, entre outros. Os grupos 

devem elaborar um guia para analisar os conteúdos presentes nos materiais, objetivos 

das atividades, pertinência das atividades aos objetivos, ensino de regras da língua, se o 

material tem uma ordem lógica, as atividades estão de acordo com a faixa etária da 

obra, o nível das atividades é compatível com o nível do aprendiz, entre outros aspectos 

presentes nas obras.  

Este projeto será desenvolvido para dar oportunidade de relacionar os conceitos 

de ensino/aprendizagem de Libras. O material coletado deverá ser entregue junto ao 

relatório final da PCC. 

 

Fundamentação Teórica 
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Percebemos a partir da década de 90 um aumento no interesse em se descrever e 

interpretar o processo de ensino da língua estrangeira em sala de aula. Os autores 

desenvolvidos por Widdowson (1991), Almeida Filho (1990, 2002) e Figueiredo (2012) 

desenvolveram importantes trabalhos que irão direcionam as contínuas pesquisas 

realizadas sobre o ensino de língua. 

Percebemos aí direcionamentos cruciais que acreditamos ser importantes 

mencionar, como o surgimento do conceito de filtros afetivos, fundamental no 

entendimento da abordagem de ensinar do professor surdo/ouvinte e a abordagem de 

aprender do aluno. 

Através dos estudos desenvolvidos por eles podemos lançar vistas ao aprender 

da língua como apropriar-se de uma competência comunicativa, competência 

comunicativa esta que envolve a competência linguística, sócio cultural, meta, 

estratégica e de graus de acesso, que de uma maneira geral pode ser vista como uma 

competência diferente daquela que via até então o indivíduo comunicativo como aquele 

que domina as regras gramaticais e perceptuais lexicais, mas sim como um indivíduo 

que interage socialmente de forma propositada onde se dão demonstrações de 

apresentação pessoal combinadas ou não com casos de (re)construção de conhecimento 

e troca de informações, segundo Almeida Filho (1999). Vemos neste depoimento a 

explicitação de condição fundamental ao aprendizado de línguas. Como vemos:  

 
A nova língua para se desestrangeirizar vai ser aprendida para e na 

comunicação sem se restringir apenas ao domínio de suas formas e de seu 

funcionamento enquanto sistema (ALMEIDA FILHO, pg.12) 

 

 

A análise reflexiva do ensino da Libras como segunda língua (L2) deve ser 

desenvolvida e pautada na abordagem comunicativa. Vemos nesta pesquisa:  

 
As regras e as funções destas regras seriam o objeto de aprendizagem pelo 

aluno. No outro extremo, ou seja, para a abordagem comunicativa, a 

língua(gem) é concebida com um instrumento de comunicação e interação 

social. Os indivíduos são partícipes na construção discursiva, e de maneira 

sempre negociada buscam a compreensão mútua que vai além da simples 

decodificação lingüístico-estrutural. Aspectos psicológicos, sociais e culturais 

moldam também a comunicação verbal da língua de que fazem uso, e neste 

sentido tais aspectos comporiam o contexto de significados na interação. 

(GESSER, 2010, p. 7) 

 



4 

Mostrados na abordagem comunicativa da língua, a análise reflexiva do ensino 

da Libras como segunda língua (L2) desenvolvida pelos aspectos linguísticos, sociais e 

culturais pode perceber  as identidades dos sujeitos surdos brasileiros. 

Espera-se que os resultados do projeto “Análise de materiais didáticos usados 

por professores de Libras como L2” contribuam para a formação do professor de 

Libras, que deve desenvolver suas próprias experiências e reflexões teórico-práticas dos 

materiais didáticos.  
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