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I - Introdução: 

 

A Prática como Componente Curricular é um instrumento que permite iniciar os 

estudantes de graduação na pesquisa científica. Por meio da PCC, o aluno tem a possibilidade 

de entrar, com apoio teórico e metodológico, em contato direto com o objeto de prática do seu 

curso. 

A proposta deste projeto da Prática como Componente Curricular é proporcionar um 

ambiente extraclasse de aquisição de Libras como segunda língua, bem como possíveis 

reflexões metalinguísticas, gramaticais, metodológicas e tradutórias.  

Esse trabalho pode contribuir para a reflexão sobre os avanços dos conhecimentos 

linguísticos, gramaticais, metodológicos e tradutórios da língua utilizada pela comunidade 

surda brasileira, como primeira língua, numa perspetiva bilíngue em contexto brasileiro. 

 

II – Justificativa 
A pandemia proporcionou grandes desafios para a comunidade surda em diferentes 

contextos durante o isolamento. Com ela, novos costumes e adaptações comunicativas 

surgiram com o uso de recursos tecnológicos para a promoção da interação social. Essa 

situação resultou em grandes desafios para quem deseja aprender Libras, uma vez que nem 

todas as ferramentas tecnológicas conseguiram atender às especificidades da comunidade 

surda. Isolados e com grandes desafios tecnológicos, grande parte da comunidade que busca 

aprender a língua de sinais ficou prejudicada no seu contexto de aquisição/aprendizagem e os 
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espaços formais de ensino-aprendizagem, que passaram a ser virtuais e remotos, contribuíram 

para esse desafio. 

A língua de sinais é a língua de comunicação e expressão da comunidade surda 

brasileira (BRASIL, 2002; 2005) e ela emerge com significação social e carregada de 

artefatos culturais específicos. Por ser uma língua natural, o surdo a tem como sua primeira 

língua e dela faz uso para a constituição de sua subjetividade e identidade (PERLIN, 2005). 

Como os surdos brasileiros estão inseridos em uma comunidade majoritária ouvinte e usuária 

da língua portuguesa nas modalidades oral e escrita, um ambiente bilíngue desafiador é 

proposto nas suas interações comunicativas na sociedade. Esse fator viabiliza a oferta de 

cursos de formação de professores de Libras e de tradutores-intérpretes os quais contribuem 

para amenizar os impactos comunicativos e culturais gerados quando os surdos começam a 

interagir com os ouvintes neste contexto bilíngue exposto. 

   Propomos um ambiente de uso natural da língua de sinais, cuja perspectiva seja 

proporcionar reflexões metalinguísticas, gramaticais, culturais e identitárias no 

desenvolvimento linguístico dos aprendizes de Libras.   

É na interação entre os sujeitos que a língua se constitui e aplica significados numa 

relação dialógica e mediada por diferentes estratégias comunicativas (FIGUEIREDO, 2009). 

Ao iniciar as disciplinas de Libras, após o retorno da pandemia, verificamos a necessidade de 

proporcionar diferentes ambientes linguísticos na língua de sinais para auxiliar no processo de 

aquisição/aprendizagem dessa língua. Levando os aprendizes a ampliar seu vocabulário e sua 

expressão na segunda língua estudada, de uma forma extraclasse e mais próxima de um 

contexto natural de aquisição. 

 A relevância deste trabalho de Prática como Componente Curricular consiste em 

possibilitar aos alunos um ambiente natural de interação na Libras e provocar reflexões 

teóricas, linguísticas e tradutórias relacionadas ao contexto e ao conhecimento bilíngue dos 

surdos. 

 
III - Objetivo geral 

O objetivo desse projeto de Prática como Componente Curricular é viabilizar um 

ambiente de interação natural na libras para os aprendizes desta língua e, através das 

estratégias comunicativas ofertadas, propor diferentes reflexões linguísticas, culturais e 

tradutórias no processo. 



 

IV - Objetivos específicos 

• Estimular a comunicação na Libras; 

• Propiciar o contato com sujeitos surdos usuários de Libras; 

• Promover reflexões linguísticas e gramaticais da Libras; 

• Refletir sobre estratégias tradutórias em contexto bilíngue surdo; 

• Ampliar o vocabulário dos aprendizes de Libras; 

• Viabilizar espaços de prática de diferentes discursos sinalizados; 

• Refletir sobre contextos culturais e identitários no contexto bilíngue surdo; 

• Proporcionar a prática no uso da Libras com o auxílio de diferentes recursos 

tecnológicos; 

• Refletir sobre a escrita de sinais – ELiS e seus benefícios no processo de aquisição da 

Libras. 

  
V - Metodologia 

Os alunos realizarão essa proposta no período compreendido entre os dias 07 de julho 

de 2022 e 01 de março de 2023. Todos eles deverão participar dos encontros semanais e das 

reuniões com o seu grupo de pesquisa, com os professores orientadores, além de cumprir as 

atividades de prática propostas conforme cronograma da PCC.   

Os alunos trabalharão em grupos (no mínimo 3 e no máximo 5 pessoas). O trabalho 

consiste em quatro partes: 

1. Fazer levantamento lexical e pesquisas de sinais com temáticas propostas nos 

encontros presenciais. 

2. Realizar glossários com estruturas gramaticais e sinais praticados nas interações 

usando a ferramenta virtual Flipgrid 

3. Propor discussões em libras dos vídeos produzidos na plataforma entre os 

participantes 

4. Realizar a escrita de sinais e traduções dos sinais levantados nos glossários 

 

VI- Fundamentação Teórica 
 

A comunidade surda não se constitui de um contexto geográfico localizado em um 

mesmo lugar. Assim, os surdos costumam frequentar, geralmente, ambientes em que sua 

língua natural é valorizada e promovida (KYLE, 1999). Ao propor espaços de interações entre 

surdos e ouvintes com temáticas que contemplem os movimentos culturais e identitários do 

movimento político surdo, em um ambiente rico de trocas culturais e linguísticas entre surdos 



 

e ouvintes, podemos favorecer espaços bilíngues mais equilibrados (LACERDA; LODI, 

2009). 

  Para Vygotsky (1998) o sujeito aprende na interação social comunicativa com o 

auxílio de estratégias mediadoras que favorecem a aquisição da língua e da cultura do outro 

(FIGUEIREDO, 2009). Ao colocarmos sujeitos com diferentes níveis linguísticos em 

interação ativa, podemos oferecer um ambiente rico de reflexões linguísticas, culturais e 

metodológicas (BORDENAVE; PEREIRA, 1998).  

Uma vez que a Faculdade de Letras oferece o curso de Letras: Libras e o curso de 

Letras: Tradução e Interpretação Libras/Português, ela proporciona um ambiente bilíngue 

favorável tanto no processo de aquisição das línguas envolvidas entre os aprendizes surdos e 

ouvintes, como dos aspectos metodológicos e tradutórios ofertados nos cursos de graduação 

mencionados (OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2020). 

Tendo a Faculdade de Letras um ambiente construído por sujeitos de línguas 

diferentes, uma das possibilidades de favorecer a interação no processo de ensino-

aprendizagem das línguas envolvidas é a utilização de uma abordagem colaborativa de 

línguas, a qual trata-se de um processo de trocas linguísticas e culturais entre aprendizes que 

possuem línguas diferentes e que se propõem a ajudar o outro a aprender a sua língua, de 

modo colaborativo (FIGUEIREDO, 2019; NUNAN, 1992). 

No processo de interação colaborativa em Libras, os aprendizes podem fazer uso de 

diferentes recursos didáticos, dentre eles o uso de dicionários e enciclopédias, bem como a 

produção de glossários (CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W.D.; MAURÍCIO, A. C. L., 

2013) 

Compreendendo que uma aquisição linguística está vinculada a um processo de 

aquisição das diferentes modalidades de uma língua, a escrita pode oferecer uma estratégia 

fundamental de aprendizagem da língua estudada. Sendo assim, entende-se que oferecer a 

prática de um sistema de escrita específico das línguas de sinais, favorece não só o processo 

de aquisição da Libras, bem como reflexões metalinguísticas, culturais e identitárias dos 

surdos. Portanto, a proposta corrobora com os estudos linguísticos que afirmam que o uso da 

ELiS valida de maneira formal e informal o processo de aquisição da Libras (FREITAS, 

FIGUEIREDO, BARROS, 2019).  

 
 



 

VI – Conclusão 
Compreende-se que ao propor um espaço extraclasse de uso e prática da língua 

estudada, os alunos possam aprimorar sua ampliação lexical, fluência e acuidade linguística 

na Libras, bem como aprimorar os seus conhecimentos metalinguísticos, culturais e 

Tradutórios. 

As vivências e produtos produzidos a partir das interações comunicativas no clube, 

proposta 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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