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INTRODUÇÃO 

 

O Estágio Supervisionado é uma etapa de grande importância no processo de formação do 

aluno nos cursos de licenciatura. Configura-se como o primeiro contato do futuro professor com a 

prática profissional no âmbito escolar, oportunizando-o exercitar as teorias aprendidas. No curso 

de Letras/Libras, o Estágio Supervisionado, seguindo os novos rumos dos estudos da linguagem, 

vem priorizando o caráter sociológico da língua, através da ênfase nas atividades discursivas e no 

trabalho com os gêneros textuais. 

O Estágio Supervisionado I faz parte do currículo como disciplina obrigatória para este 

curso de Licenciatura em Letras/Libras, abrange 60 (sessenta) horas e possui 04 (quatro) créditos. 

Deve ser realizado em reais situações de trabalho, em unidades escolares do Sistema de Ensino, 

sob a supervisão de um profissional – professor – experiente no processo de ensino-aprendizagem 

na Escola Básica. 

Considerando que ainda são poucas as escolas que têm projetos ou que já trabalham com 

práticas inclusivas, recorreremos para este primeiro Estágio Supervisionado ao apoio dessas 

instituições de ensino, que nos possibilitem investigar como funciona o ensino de Libras, nas 

escolas públicas, em especial as dos polos que abrangem o nosso curso. 
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Procuramos, ao elaborar esse material, fazer não apenas com que o aluno reflita sobre a 

teoria, mas, da mesma forma, proporcionar situações em que ele possa se questionar a partir da 

vivência no processo de ensino-aprendizagem, que envolve a disciplina Libras, cujo ensino segue 

por diferentes percursos de acordo com a comunidade pela qual a língua seria adquirida: como 

língua materna para a comunidade surda ou como segunda língua para a comunidade ouvinte. 

Temos, portanto, duas comunidades distintas quanto à recepção linguística, o que está 

diretamente ligado à cultura, à identidade e, consequentemente, à forma com que participam do 

processo de ensino-aprendizagem da língua. A partir dessas diferenças, surge, então, a 

necessidade de integração entre essas culturas, envolvendo principalmente o contexto escolar, 

cujos principais agentes são os alunos, surdos e ouvintes, o professor e o intérprete. 

Essas comunidades participam dessa ação integradora chamada processo de inclusão. 

Nesse patamar, levantam-se discussões acerca do que se trata e de como se deve proceder para 

que esse processo obtenha êxito, tanto no âmbito governamental como no nível local. 

Envolvemos aqui esse tema porque essa disciplina faz parte desse grande projeto que é a 

inclusão e, portanto, faz-se necessário que nos situemos no atual quadro em que se encontram 

essas duas comunidades, a de surdos e ouvintes, entendermos e adentrarmos na realidade em 

que tais comunidades linguísticas estão envolvidas, considerando que estamos lidando com o 

ensino de uma determinada língua que, por sua vez, reflete a cultura dessa sociedade. 

Não podemos dissociar língua de sociedade, elas estão intimamente ligadas, até porque, 

para se aprender/adquirir uma língua, é imprescindível conhecer/viver os costumes de tal 

comunidade. Aparecem aqui nossos primeiros desafios: para quem estamos escrevendo? Para 

onde vamos levar nossos alunos? O que vamos observar? A quem vamos observar? Que 

instituições estão comprometidas e como estão comprometidas? Qual o percurso e quais os 

problemas enfrentados durante o trajeto que parte da teoria até a prática? O que o governo 

sugere e o que a escola aplica? O que se pode fazer para contribuir com esse panorama atual do 

processo de inclusão? 

São desafios. Não encontraremos aqui soluções para todos os nossos questionamentos, 

mas buscaremos lançar propostas de sistematizações para as práticas de ensino, aqui aplicadas ao 

ensino de Libras, tanto como língua materna quanto como segunda língua. Por isso, não podemos 

deixar de considerar o ensino de língua portuguesa, visto que estamos lidando com esse projeto 
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de inclusão, integração das culturas. Cabe então dizer que o ensino de uma é fundamental para a 

aquisição da outra como segunda língua. 

Trata-se de uma disciplina em construção, principalmente porque só agora as pesquisas 

sobre o tema têm ganhado espaço, projetos sociais têm se desenvolvido no âmbito 

governamental, estimulando e incentivando o interesse não só dos que fazem parte do sistema, 

mas também da sociedade, que até então pouco havia sido questionada. 

O foco do trabalho no Estágio Supervisionado é aprender a lecionar. Para o Estágio I, os 

alunos vão se dedicar à avaliação tanto dos referenciais teóricos institucionais que norteiam as 

políticas pedagógicas como também dos recursos didáticos voltados ao ensino de Libras no Ensino 

Fundamental, e observar a aplicação desses conteúdos na sala de aula. 

Para isso, procuramos situar na primeira unidade o atual quadro em que se encontra a 

Libras, discutindo acerca das leis que fundamentam o Estágio Supervisionado, trazendo os 

aspectos mais importantes da Lei que inclui Libras como disciplina curricular obrigatória e que 

rege acerca da formação do professor de libras; dedicamo-nos na segunda unidade à fase de 

observação propriamente dita, listando os aspectos que julgamos essenciais de serem examinados 

nessa fase, tais como a escola, o professor de Libras, os alunos e o livro didático, além de 

apresentar características dos procedimentos docentes importantes no processo de ensino-

aprendizagem, tais como as habilidades de ensino e as práticas avaliativas; já para a terceira 

unidade, julgamos pertinente apresentar algumas considerações metodológicas para o ensino de 

Libras, tais como o trabalho com os temas transversais, a contribuição das diversas formas de 

linguagem (visual, teatral e musical), e sugestões de atividades para o ensino de Libras a partir dos 

gêneros textuais; e finalmente concluímos o nosso material com o modelo de plano de aula, 

mostrando as etapas do plano, para dar suporte à prática da observação, e do relatório de 

observação que será elaborado como prática avaliativa para essa disciplina de Estágio 

Supervisiona I. 

Essa disciplina é, portanto, um convite para ousar e enveredar por novos caminhos, para 

fazer com que os envolvidos nesse processo se questionem e colaborem com esse projeto, ajam e 

interajam, e consigam construir e contribuir para o desenvolvimento de estudos científicos e 

principalmente pedagógicos, considerando que as discussões sobre políticas públicas que incluam 

o aluno surdo nas escolas de ensino regular se encontram em evidência. 
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UNIDADE I
 

O que é o Estágio Supervisionado? 

 
O Estágio Curricular Supervisionado constitui disciplina obrigatória para o Curso de 

Licenciatura em Letras e está fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LDB (9394/96), Art. 82, com redação dada pela Lei nº 11.788 de 2008, que em seu capítulo I 

(definição, classificação e relações de estágio), sanciona: 

 

Art.1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 
de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 
estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de 
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 
ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 
........................................................................................................................ 
§2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 
educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

 

O Estágio Supervisionado tem a intenção de auxiliar no processo de instrumentalização do 

acadêmico para inserção no mercado de trabalho, bem como possibilitar ao professor em 

formação uma reflexão sobre o espaço escolar e uma análise sobre a relação entre as teorias 

estudadas e sua prática efetiva. É essa experiência acadêmica que permite o conhecimento dos 

saberes teórico-metodológicos envolvidos nos processos de planejamento, elaboração, 

organização e execução das práticas pedagógicas. 

 

PARA PENSAR: “O Estágio Supervisionado deve 

ser considerado um instrumento fundamental no 
processo de formação do professor. Poderá 
auxiliar o aluno a compreender e enfrentar o 
mundo do trabalho e contribuir para a formação 
de sua consciência política e social, unindo a 
teoria à prática” (KULCSAR, 1991). 
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E o Estágio Supervisionado de LIBRAS? 

 

Atualmente, a inserção do ensino de Língua de Sinais nas escolas regulares é considerada 

imprescindível, pois está envolvido com a própria construção da identidade surda e sua afirmação 

cultural e linguística. A partir da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, observou-se não apenas a 

oficialização da Libras como sistema linguístico, mas, também, a viabilização de seu ensino: 

 
Art. 2º Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas 
concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e 
difusão da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como meio de comunicação 
objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. 

 

Com o objetivo de regulamentar a Lei nº 10.436 e incluir a Libras como disciplina curricular 

obrigatória, o Decreto de Lei Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, em seu texto, determina os 

cursos de formação, os sistemas de ensino e os tipos de instituições que devem viabilizar esse 

processo, bem como, esclarece os prazos e percentuais mínimos para inclusão da disciplina Libras 

na grade curricular dos cursos do Ensino Superior, tais como Pedagogia, Educação Especial, 

Fonoaudiologia, e, em especial, as licenciaturas. 

O Decreto contempla várias ações a serem implementadas ao longo dos dez anos 

subsequentes à sua promulgação, dentre elas, a formação de professores que deverão atuar no 

ensino de Libras desde o ensino infantil do Ensino Fundamental até a educação superior.  

O Estágio Supervisionado em Libras apresenta-se como componente fundamental no 

processo de formação desses profissionais, uma vez que se constitui, assim como outros cursos de 

licenciatura, como o momento de vivência das reais situações de trabalho dentro de uma unidade 

de ensino. Contudo, esse é um campo de atuação cujas práticas são ainda mais desafiadoras, pois 

ao professor de Libras cabe mais que a aquisição dos instrumentos metodológicos necessários aos 

processos de ensino-aprendizagem de uma língua, cabe a este profissional construir as interações 

linguísticas em sala de aula e propiciar intercâmbio das diferenças individuais e convívio das 

pluralidades humanas. 
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Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 

 

Capítulo II – Da inclusão da Libras como disciplina curricular 
 

Art. 3o A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de 
formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e 
nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do 
sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 
 

§ 1o Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso 
normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e o curso de 
Educação Especial são considerados cursos de formação de professores e profissionais 
da educação para o exercício do magistério. 
 

§ 2o A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de 
educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da publicação deste 
Decreto. 

 

Capítulo III – Da formação do professor de Libras e do Instrutor de Libras 
 

Art. 4o A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino 
fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser realizada em nível 
superior, em curso de graduação de licenciatura plena em Letras: Libras ou em Letras: 
Libras/Língua Portuguesa como segunda língua 

RESUMO DO ÓPERA 

1. O que dizem as leis que fundamentam o Estágio 
Supervisionado. 

 

2. Quais os aspectos mais importantes da Lei que inclui 
Libras como disciplina curricular obrigatória. 

 

3. O que rege acerca da formação do professor de libras 
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UNIDADE II
 

Estágio Supervisionado I: fase de observação 

 

O estágio de observação é o momento em que é possível a verificação local da rotina 

escolar e o conhecimento dos agentes envolvidos nessa dinâmica. É o momento de diagnóstico do 

espaço de produção do conhecimento, para uma futura intervenção e vivência das práticas 

pedagógicas pelo aluno/estagiário. É a possibilidade de inserir-se como observador, num espaço 

onde as múltiplas atividades desenvolvidas por diversos sujeitos relacionam-se para auxiliar a 

formação educacional de indivíduos. É também e principalmente, um momento de reflexão e 

análise da realidade escolar, que permitem o conhecimento dessa realidade e a compreensão dos 

inúmeros desafios que o aluno/estagiário enfrentará nas disciplinas de estágio que sucedem o 

Estágio Supervisionado I, quando efetivamente poderá vivenciar as práticas pedagógicas numa 

sala de aula. No estágio de observação é importante que o aluno/estagiário atente para as 

particularidades da organização escolar, seus funcionários, espaços físicos, corpo docente e alunos 

que frequentam a instituição. 

 
 

O que observar? 

 

A seguir, elaboramos um roteiro de observação, com os pontos que julgamos essenciais 

para serem examinados nessa fase. Contudo, outros pontos importantes da experiência de 

observação podem ser elencados, não sendo nossa intenção fecharmos aqui as possibilidades de 

análise. 

 

A escola 

 

1. Características físicas: relato dos ambientes que compõem a infra-estrutura da escola-campo 

(salas de aula, sala de professores, sala da direção e coordenação, secretarias, refeitório, 

banheiros, áreas de recreação, biblioteca, auditório, salas para aulas de computação, entre outros 

espaços físicos). É importante que o aluno atente para a existência ou não de tais espaços na escola 
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e quais as condições desses espaços. É imprescindível, também, que o aluno observe e relate se a 

acessibilidade é garantida em todas as dependências da escola. 

2. Atividades extracurriculares: relato das atividades extracurriculares oferecidas pela escola, como 

aulas de idiomas fora do horário escolar, aulas de informática, brinquedotecas, oficinas de arte, 

teatro, esportes, xadrez, entre outras. Observação de quais atividades extracurriculares são 

realmente ofertadas, se a escola estimula a participação do aluno com necessidades especiais 

nessas atividades, como ocorre a relação entre esses alunos e os demais alunos da escola nessas 

atividades, quais as habilidades que essas atividades desenvolvem,  e se essas práticas estimulam o 

convívio do aluno surdo com outros alunos portadores de necessidades especiais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Professores, gestores e funcionários: relato quantitativo da equipe de profissionais que compõe a 

escola-campo. Verificação também, da habilitação profissional de professores, diretores, 

coordenadores, secretários, auxiliares de limpeza, inspetores e cozinheiros. Observação do 

relacionamento entre esses profissionais, entre eles e o professor de Libras, e a relação deles com 

os alunos surdos e ouvintes. Entrevista com diretores e coordenadores sobre o Projeto Político 

Pedagógico da escola. 

                        Teatro. Fonte: http://teatroeduca.zip.net/                              Informática. Fonte: http://imprensa.rioclaro.sp.gov.br/ 

          Natação. Fonte:http://www.univille.edu.br/bisu/?p=2328                                Xadrez. Fonte: http://mariofortuna.blogspot.com 
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O professor de Libras 

 

1. Habilitação profissional: descrição, a partir de entrevista, da sua formação escolar, da instituição 

de Ensino Superior onde estudou, cursos feitos, ano de conclusão, participação em grupos de 

pesquisa, disciplinas habilitado a ensinar, se tem cursos de capacitação, especialização ou pós-

graduação strictu senso (Mestrado ou Doutorado) na área em que ensina ou em outras áreas afins, 

se é bilíngue, se tem proficiência em Libras, se ensina apenas na escola-campo pesquisada (e há 

quanto tempo) ou se também trabalha em outras unidades de ensino. 

 
2. Conteúdos trabalhados: detalhamento dos assuntos trabalhados na aula observada – se trabalhou 

conteúdos gramaticais, quais conteúdos gramaticais foram trabalhados, se utilizou gêneros 

textuais, quais gêneros textuais utilizou, se promoveu leituras de textos, quais leituras promoveu, 

se promoveu produções textuais, quais produções textuais promoveu, quais os objetivos da aula 

observada. 

 

3. Recursos didáticos utiliza-dos: 

observação da utilização de 

materiais impressos, de 

equipamentos, de objetos, de 

recursos visuais, como livros digitais 

com interpretação para a Língua de 

Sinais62, entre outros. 

 

 

 

 

                                                           
62

 Diversos livros digitais com interpretação para Língua Brasileira de Sinais estão disponíveis para compra, no site: http://editora-

arara-azul.com.br/novoeaa/. No catálogo é possível encontrar os seguintes livros: Dom Quixote, Peter Pan, A ilha do tesouro, Alice 

no país das maravilhas, Iracema, Aladim, O alienista, A missa do galo, A cartomante, O relógio de ouro, entre outros. 
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4. Desenvolvimento da aula: relato da organização das atividades ministradas pelo professor, 

observação da sequência da aula – introdução, desenvolvimento, conclusão; observação dos 

exercícios aplicados. 

 

5. Postura docente: análise do relacionamento estabelecido entre o professor de Libras e os alunos 

(se é distante, próxima, amável, ríspida, formal, informal, permissiva); observação da liderança (se 

é firme, impositivo, tolerante, intolerante, possui manejo para lidar com os problemas ou não), 

percepção do tratamento despendido aos alunos surdos e aos alunos ouvintes. 

 

6. Procedimentos metodológicos: análise das práticas e técnicas utilizadas pelo professor de Libras 

(se sua abordagem é tradicional, estrutural, construtiva, comunicativa, cognitiva, funcional, 

sociointeracionista, ou se utiliza abordagens diferentes para cada momento planejado). 

 

Os alunos 

 

1. Perfil dos alunos: relato quantitativo da sala de aula (número de alunos, número de alunos do sexo 

masculino e do sexo feminino, número de alunos surdos), quantos alunos frequentam 

assiduamente, quantidade de faltosos, observação do nível de interesse demonstrado à aula, da 

participação dos alunos surdos e dos alunos ouvintes, do comprometimento com as atividades 

propostas; descrição da classe social dos alunos e faixa etária, entre outras coisas. 

 

2. Relacionamento entre os alunos: observação das ligações de coleguismo estabelecidas entre os 

alunos (se alunos ouvintes relacionam-se com os alunos surdos, como ocorre a relação entre os 

alunos surdos, como se organizam para realização de atividades em grupos). 

 

O livro didático 

 

1. Adequação do livro didático ao projeto político-pedagógico da escola e a sua realidade 

sociocultural. É importante perceber se a proposta metodológica do livro didático é efetivada ao 

longo dos capítulos do livro, nos textos, nas atividades propostas e nas práticas de reflexão sobre a 

linguagem. 

 

2. Se existem objetivos/metas estabelecidos no livro didático para o ensino de Libras no ensino 

fundamental e se estes são alcançados. 

 

3. Se os textos e atividades do livro didático possibilitam o desenvolvimento da capacidade crítica e a 

formação do pensamento autônomo. 
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4. Se os textos, ilustrações e exercícios colaboram para o conhecimento da identidade e cultura 

surdas. Se alguns desses textos abordam os temas transversais: ética, pluralidade cultural, meio 

ambiente, saúde e orientação sexual e tratam a questão da diversidade cultural e linguística, 

estimulando assim, o convívio social, o respeito e a tolerância. 

 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=libras+mãos 

 

5. Se há textos complementares e como esses se apresentam e dialogam com outros textos e 

atividades sugeridas. 

 

6. Quais os gêneros textuais trazidos no livro didático e quais situações didáticas são propostas a 

partir desses gêneros. É importante perceber se o trabalho com os gêneros textuais estimula a 

produção de sentidos dos alunos e se as situações didáticas exploram a relação autor/texto/leitor. 

7. Se as atividades são sugeridas dentro de um contexto e com finalidades comunicativas e sociais 

reais. 

 

8. Como o livro didático está organizado (unidades, capítulos, módulos, seções, entre outros). Em 

torno de quê se organizam as unidades (gêneros textuais, atividades propostas, reflexão sobre a 

língua de sinais). Se os textos embasam as atividades propostas. Como é abordado o ensino das 

estruturas gramaticais da Libras (a partir de sequências explicativas, nos exercícios propostos, entre 

outros). Qual a vertente teórica que norteia as abordagens textuais e gramaticais (estruturalista, 

cognitivista, sociointeracionista, entre outras). 

 

9. Como se apresentam os aspectos gráfico-editoriais: organização de sumário, qualidade da 

impressão (com ou sem falhas), tamanho de fonte e espaço entre linhas e entre palavras. Como as 

ilustrações distribuem-se na página (bem distribuídas, muito juntas ou separadas). Como as 

ilustrações relacionam-se com os exercícios e/ou textos (colaboram ou não para o melhor 
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entendimento desses). Se, a partir das ilustrações, é possível a plena compreensão dos sinais em 

Libras apresentados. 

 

10. Tipologia dos exercícios propostos: se são exercícios de repetição (memorização de conteúdos), 

preenchimento de lacunas, estruturais (múltipla escolha), de reformulação, entre outros. Se esses 

exercícios são contextualizados, se eles complementam o aprendizado trazendo dados novos ou 

apenas reforçam os conteúdos gramaticais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As habilidades de ensino 
 

Diversos autores observaram e quantificaram as ‘habilidades de ensino’, que nada mais são, que a 

reunião dos procedimentos docentes ou conduta dos professores, quando esses estão face a face com os 

alunos. No Estágio Supervisionado I, fase de observação, é importante que o aluno/estagiário perceba 

quais habilidades são demonstradas ou não, pelo professor de Libras observado, refletindo sobre a 

importância dessas no processo de ensino-aprendizado, ou quais os prejuízos que a ausência de 

determinadas habilidades traz para esse processo. Dentre as diversas habilidades já elencadas por vários 

teóricos, destacamos dez habilidades, a saber:  

 
 1ª Habilidade – Habilidade de Introdução 

A habilidade de introdução refere-se à iniciação da aula. Diz respeito à forma como o professor 

introduz determinado conteúdo, chamando a atenção dos alunos para seu aprendizado e para os objetivos 

a serem alcançados com aquela escolha metodológica. Determinadas maneiras de iniciar uma aula podem 

motivar ou não o aluno. Muitas vezes, o entusiasmo do professor frente ao novo conteúdo apresentado 

tem papel fundamental no estímulo ou desestímulo do aprendizado desse conteúdo. É importante 

Acesse: 

http://www.ceart.udesc.br/revista_dapesquisa/volume3/num

ero1/plasticas/melissa-neli.pdf 

Leia o texto: 

O livro didático ao longo do tempo: a forma do conteúdo. Das 

autoras: FREITAS, Neli Klix e RODRIGUES, Melissa Haag. 

 
No texto você encontrará um breve histórico do livro didático 

no Brasil e a evolução de seu aspecto visual. 
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também, que o professor apresente em sua introdução, a organização de sua aula, relacionando o que vai 

ser aprendido com o que já foi visto em aulas anteriores. Essa ação promove o conhecimento do novo, ao 

mesmo tempo em que revisa o que já foi trabalhado em outro momento. 

 

 
 2ª Habilidade – Habilidade de olhar para os alunos 

É comum, principalmente no início da profissão, encontrarmos professores que ministram sua 

disciplina, preocupando-se principalmente com o 

tempo da aula e o aproveitamento desse tempo 

para transmissão de todo o conteúdo planejado. 

Dessa forma, concentram-se no material didático, 

nos recursos que serão utilizados, mas se esquecem 

de olhar para a turma. Outras vezes, é comum que 

os professores concentrem sua atenção em parte da 

turma, normalmente aquela que se envolve mais 

com a explicação e demonstra um maior interesse.  

É importante que o professor atente para o 

olhar para o aluno. Perceba pelo olhar, quem 

compreendeu a explicação e quem ainda apresenta 

dúvidas, quem gostaria de fazer uma pergunta, mas 

é tímido, quem gostaria de responder alguma 

questão posta pelo professor, mas espera uma motivação através do olhar. Ao esclarecer uma dúvida de 

determinado aluno, é importante que o professor lance um olhar para toda a classe, com o fim de perceber 

quem também está retirando dúvidas naquele momento, e quem está alheio e disperso. 

Existem alguns recursos que podem ser utilizados na introdução de uma aula, com o objetivo 
de motivar os alunos. São alguns desses recursos: 

 

- Utilizar gestos e contatos visuais; 

- Utilizar recursos visuais; 

- Mudar o padrão de interação professor–aluno na introdução da aula (surpreender o aluno 
com posturas inesperadas); 

- Contar uma história que se relacione com o conteúdo que será ministrado, trazendo fatos 
que façam parte da realidade do aluno e sejam fenômenos concretos; 

- Pedir exemplos relacionados à vida cotidiana dos alunos. 

 

Autor: Ricardo Ferraz. Fonte: 
http://www.planetaeducacao.com.br/acessodehumor/flog.asp 
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 3ª Habilidade – Habilidade de proporcionar feedback 

O feedback é o retorno de uma mensagem formulada, ou seja, a resposta ou comentário sobre um 

dado assunto. Numa aula, o feedback pode ser conseguido através de uma correção, reconhecimento, 

repetição do dito, reformulação da mensagem, pedidos de esclarecimento ou mesmo, alguns sinais, como 

o olhar, expressão facial ou movimento de cabeça que indicam que o aluno compreendeu ou não. O 

feedback é um valioso instrumento de avaliação no processo de ensino-aprendizagem, pois através dessa 

“resposta” ou “retorno” da mensagem, é possível avaliar se o aluno concorda, apoia, aprova, duvida ou 

desconfia do que está sendo dito. O feedback do aluno pode e deve servir também, para que o professor 

avalie a eficiência ou ineficiência de seus métodos, reinventando suas técnicas e utilizando novas posturas 

de trabalho, quando necessário. 

 
 4ª Habilidade – Habilidade de ilustrar com exemplos 

É comum, ao explicarmos determinado assunto, 

utilizarmos exemplos, que são amostras ou representantes 

daquilo que desejamos informar. No processo de ensino-

aprendizagem, esse processo de correlacionar deixa o 

conteúdo mais familiar, estimulando a atenção. Ao ilustrar o 

assunto, é importante que o professor peça a participação 

do aluno, deixando-o apresentar exemplos de seu cotidiano. 

Os exemplos trazidos por alunos devem ser utilizados pelo 

professor durante a explicação. Essa habilidade relaciona-se 

diretamente com a habilidade de proporcionar feedback.  

Principalmente em séries iniciais, é importante que o professor, ao exemplificar um 

conteúdo, parta do concreto para o abstrato. Ou seja, traga exemplos antes de conceitos. Isso 

torna a explicação mais clara e facilita a assimilação desses conceitos. Esse procedimento é 

chamado enfoque indutivo. 

PARA PENSAR: O contato visual é primordial para uma boa 
comunicação com uma pessoa surda. É considerado rude desviar o 
olhar e interromper o contato visual numa conversação. Na interação 
com ouvintes, é comum o desvio do olhar e a distração visual, uma vez 
que, para esse, muitas vezes, é desconfortável a manutenção do 
contato visual por longos períodos. Virar as costas numa conversação 
com o surdo é um insulto. Quando houver necessidade de desviar o 
olhar ou virar as costas, deve-se informar o interlocutor sobre isso. 
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O professor pode escolher entre dois enfoques na utilização de exemplos em sua aula: 1. 

Enfoque indutivo – a partir de determinados exemplos parte-se para a explicação. 2. Enfoque 

dedutivo – primeiro é colocado o assunto e depois é apresentada a exemplificação que comprova 

o que se acabou de explicar. O importante é que, ao escolher o enfoque, o professor reflita sobre 

algumas questões, como: esses exemplos que trouxe são relevantes para o aprendizado de meus 

alunos? Os exemplos que escolhi adéquam-se a faixa etária de meu público alvo? Estou fazendo 

conexões entre os conceitos dados e os exemplos trazidos? Estou estimulando meus alunos a 

apresentarem exemplos sobre o assunto dado? Estou explorando os exemplos trazidos pelos 

meus alunos? 

No ensino de Libras, a habilidade de ilustrar com exemplos é essencial, uma vez que a 

apropriação de ideias e conceitos é conseguida por meio da modalidade espaço-visual. É comum, 

em livros didáticos de Libras, que a formulação de conceitos sobre determinado assunto parta do 

conhecimento dos campos lexicais, normalmente ilustrados. Assim, o aluno pode primeiramente 

visualizar exemplos em Libras, para, a partir daí, compreender determinadas acepções. O Livro 

Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais, por exemplo, ao tratar sobre o tema religião, traz o sinal, a 

ilustração e os parâmetros de lexias como: alma, anjo, bíblia, Buda, católico, confissão, culto, 

Deus, islamismo, oração, umbanda, dentre muitos outros. A partir desses exemplos, há a noção do 

tema ‘religião’.  
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 5ª Habilidade – Habilidade de execução e demonstração 

Na educação, é comum a criação de situações em que se aplica a matéria estudada. Nessas 

situações, o professor mostra modelos práticos, do que foi colocado através de conceitos. Em aulas de 

química, por exemplo, não é incomum, que ao término de explicações sobre os conceitos de dado 

fenômeno, demonstrem-se experiências reais, em que o aluno visualiza como ocorre tal fenômeno.  

 

 6ª Habilidade – Habilidade de organização do contexto 

Essa habilidade refere-se ao planejamento da aula, desde a introdução do conteúdo até seu 

fechamento. Um professor que possui habilidade de organizar o contexto explicita claramente quais são os 

objetivos do estudo, localizando historicamente o conteúdo, e rememorando outros conteúdos que com 

ele se ligam. Por isso, é importante que ao introduzir uma aula, o professor apresente o roteiro daquela 

aula, preparando a turma para as etapas que se seguirão. Nessa habilidade também está incluída a 

referência a materiais de consulta. É comum que o professor esqueça-se de explicitar suas fontes de 

consulta e quais os materiais e recursos que utilizou para a preparação da aula. Contudo, essas informações 

são importantes, pois orientam o aluno nos caminhos da pesquisa, estimulando-o a ser autor de seu 

conhecimento. 

 

 7ª Habilidade – Habilidade de revisão 

Quando pensamos na habilidade de revisão, vem a mente os momentos previamente estabelecidos 

pelo professor para rever todo um conteúdo ministrado antes de uma avaliação. Contudo, a ação de revisar 

pode e deve fazer parte dos diversos momentos da aula. Antes de introduzir um novo assunto, por 

exemplo, o professor deve rememorar o assunto que o antecedeu, tecendo uma ligação entre os 

conteúdos. Ao propor uma atividade, deve revisar os principais pontos vistos, que servirão de base para a 

execução da mesma. Ao elencar novos tópicos de um determinado assunto, deve sempre relacionar os 

tópicos que o antecedem e foram vistos. E ao concluir a aula, deve fazer, brevemente, um apanhado geral 

do que foi discutido. A revisão é um recurso importantíssimo na aula, pois, muitas vezes, é num momento 

de revisão que acontece o aprendizado. Um professor que possui habilidade de revisão utiliza os 

questionamentos dos alunos para tirar-lhes dúvidas, ao mesmo tempo em que revisa pontos das temáticas 

que abordou em sua aula. 

 8ª Habilidade – Habilidade de variação de estímulos 

Quando expomos um conteúdo, seja numa conversa, na apresentação de um seminário ou numa 

aula, desejamos a atenção do outro. No contexto escolar, essa atenção é essencial no processo de 

aprendizagem. Um professor que tem habilidade de variação de estímulos preocupa-se, a todo o 
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momento, se sua mensagem chega ao aluno e como chega, utilizando estratégias para conseguir o maior 

tempo de atenção possível. Uma aula sem variação de estímulos costuma ser cansativa e não proveitosa, 

por isso, é importante que o professor desenvolva essa habilidade. 

A habilidade de variação de estímulos é comumente relacionada a: uso de materiais 

didáticos, participação do professor, interação professor-aluno e pausas.  

O material didático 

deve ser usado sempre que 

possível pelo professor. Um 

conceito é mais facilmente 

assimilado quando é ilustrado, 

exemplificado. Assim, podem e 

devem ser utilizados: objetos, 

gravuras, pinturas, fotografias, 

desenhos, mapas, infográficos 

e histórias que se relacionem 

com o tema a ser tratado. Da 

mesma forma, o professor deve 

fazer uso dos recursos materiais 

que tiver a sua disposição, 

como papéis, cartolinas, jornais, 

revistas, aparelhagem de DVD 

ou de informática, enfim, tudo que a escola disponibilizar como materiais para suporte didático. 

Outra fonte de variação de estímulos é o próprio professor, que consciente disso pode 

buscar a atenção do aluno e estimular sua participação, através da mudança no padrão de sua voz, 

alternância de gestos, gesticulação em determinados momentos da explanação, combinada com 

variação do volume e velocidade da voz, ação de movimentar-se pela sala de aula, percorrendo 

corredores e espaços não comumente explorados. 

Essa movimentação pode auxiliar a interação entre o professor e o grupo de alunos ou 

entre o professor e um determinado aluno, ou mesmo estimular a interação entre os alunos. A 

interação é essencial no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo diretamente em seu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pinturas de artistas surdos 
Fonte: http://diaslibras.zip.net/ 

arch2007-02-25_2007-03-03.html 
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resultado. A qualidade estabelecida entre professor e aluno é fator determinante para o 

desenvolvimento dos processos educativos. 

Como última habilidade de variação de estímulo, temos a utilização da pausa. A pausa é 

um recurso muito conhecido e utilizado por conferencistas e atores, mas pouco aproveitado por 

professores, no geral. O momento do estabelecimento do silêncio provoca curiosidade e atrai a 

atenção para um ponto importante da palestra. Principalmente em início de carreira, ansioso por 

cumprir o plano de aula, o professor costuma “correr” com o assunto, para não perder nenhum 

minuto. Essa “corrida” nem sempre é proveitosa, pois pausas bem colocadas entre blocos de 

conteúdos, ou em momentos em que se deseja a efetiva atenção da turma, costumam incitar o 

interesse do público, despertá-lo de momentos de distração ou mesmo criar tensões, que 

estimulam a procura por respostas. 

 

 

 

 

 

 

 9ª Habilidade – Habilidade de reforço 

Os professores, com o tempo e a prática, acabam por perceber a importância de incentivar seus 

alunos nas diversas fases que compõem o processo de ensino-aprendizagem na escola. De forma geral, 

quando as pessoas são reconhecidas por algo bom que realizam, sentem-se motivadas e encorajadas para 

repetir a ação. Por isso, é interessante que o professor desenvolva sua habilidade de reforçar, através de 

elogios, agradecimentos pelas ajudas recebidas, premiações, palavras de estímulo, gestos de aprovação, 

aproximação do aluno, do ato de tocar-lhe com gentileza ou sorrir para ele, aceitação de suas ideias e 

respostas, utilização das respostas equivocados para inserção de conflitos de ideias, sem inferiorizar ou 

agredir ao fazer isso. Essas ações são conhecidas como reforços positivos e visam à manutenção e 

repetição de atitudes desejáveis. O contrário disso, o reforço negativo, como ignorar o aluno, aplicar-lhe 

punições ou negar-lhe o que pede, é aplicado para pôr fim a comportamentos indesejáveis. O reforço 

positivo deve ser mais utilizado que o reforço negativo, pois o segundo, por ser desagradável, muitas vezes 

fortalece o comportamento indesejável ou hostil criando distanciamento entre o professor e o aluno. 

Acesse:  

http://espacoeducar-liza.blogspot.com/2009/07/jogos-

educativos-com-libras.html 

Nesse site você encontrará diversos jogos educativos que 

auxiliam o aprendizado de Libras. 
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 10ª Habilidade – Habilidade de fechamento da aprendizagem 

Dizemos que houve fechamento da aprendizagem quando os objetivos planejados foram obtidos, 

quando os pontos mais importantes do plano de aula foram cumpridos e a partir das avaliações realizadas 

pelo professor verificou-se um nível aceitável de aprendizado. Quando nos referimos aos ‘pontos mais 

importantes’ e ao ‘nível aceitável de aprendizagem’ consideramos que uma aula é um espaço dinâmico, 

onde as interações podem conduzir a mudanças do roteiro previsto, sendo por vezes, difícil, o 

cumprimento total do planejamento e a mensuração exata da aprendizagem. Ao final de uma aula, é 

interessante que o professor trace o panorama da aula, revisando os pontos principais que foram tratados 

e incentivando a realização das atividades que foram propostas (se foram propostas). É importante 

também, que ao conduzir à conclusão, o professor relacione os conhecimentos aprendidos, deixando o 

espaço de extensão do conhecimento, de onde ele partirá no próximo encontro. 

 

Práticas avaliativas 

 

O ensino, a aprendizagem e a avaliação são práticas interdependentes, que devem auxiliar 

o processo de desenvolvimento do aluno. É comum relacionarmos a avaliação a momentos e 

práticas específicas, planejadas para o fim de um período de aprendizado. Contudo, a avaliação 

deve ser compreendida com uma atividade sistemática, parte integrante das práticas pedagógicas 

e um recurso para diagnóstico de problemas metodológicos. Assim, avaliar é perceber não apenas 

o desempenho e aprendizado dos alunos, mas, principalmente, se as ações educacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemplo de reforço positivo:                                  Exemplo de reforço negativo: 

 abraçar, tocar, olhar para o aluno.                        ignorar, castigar. 
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desenvolvidas estão contribuindo para a formação desse aluno e quais as necessidades de 

mudanças e inovações nessas ações. 

No ensino de Libras, a avaliação deve considerar o nível de desenvolvimento e aprendizado 

de cada tipo de aluno, pois as diversas realidades determinarão as habilidades e competências 

para a aquisição da Língua Brasileira de Sinais. Alunos surdos, filhos de pais surdos, possivelmente 

já possuem familiaridade com a Libras, o que não ocorre necessariamente com alunos surdos, 

filhos de pais ouvintes. Nesse caso, é comum que a Libras seja desenvolvida na escola. As práticas 

avaliativas, dessa forma, devem considerar o ritmo de aprendizado e respeitar as diversidades 

linguísticas e perceptuais dos estudantes envolvidos no processo de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO DO ÓPERA 

1. A escola, o professor de Libras, os alunos e o livro didático 
devem ser observados no Estágio Supervisionado I. 

 

2. O aluno/estagiário deve refletir sobre as habili-dades de ensino. 

 

3. A avaliação deve acontecer como prática integra-da ao processo 
de ensino-aprendizagem. 
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UNIDADE III 

 

Considerações metodológicas do ensino de Libras 

 

O professor de Libras, ao planejar sua aula e escolher quais assuntos abordará, quais 

recursos utilizará, e quais métodos avaliativos escolherá, deve considerar o perfil de sua sala de 

aula. Numa sala de aula com alunos ouvintes e surdos aprendizes de Libras, há uma grande 

heterogeneidade linguística. É possível que haja ouvintes que conhecem, por algum motivo, 

aspectos da Língua de Sinais e por isso não sentirão dificuldades em seu aprendizado, enquanto 

para outros, será uma realidade linguística completamente nova e particular. Da mesma forma, é 

possível que haja estudantes surdos que possuem familiaridade com o idioma, enquanto para 

outros será o início desse aprendizado. 

Algumas ações e posturas são essenciais no aprendizado de Libras. Alunos que possuam 

familiaridade com a Libras vão apresentar essas ações e posturas, precisando apenas desenvolvê-

la. Já outros, precisarão adquiri-las com o tempo. Por isso, é importante que, inicialmente, toda a 

turma seja incentivada a: 

 

 Manter o contato visual (olhar fixo no rosto do interlocutor), como pré-requisito para o 

estabelecimento da comunicação; 
 

 Demonstrar atenção à expressão facial e corporal do interlocutor; 

 

 Inserir-se em atividades discursivas, e não apenas, em atividades que envolvam sinais isolados; 
 

 Participar de jogos interativos com adultos e crianças e comunicar-se com diferentes grupos, 

usando gestos, sinais, expressões faciais e movimentos corporais, para expressar suas ideias, 

intenções, vontades e sentimentos; 
 

 Resolver problemas, dúvidas e conflitos a partir do diálogo com outras crianças ou adolescentes 

surdos e com adultos surdos. 
 

 Comunicar suas necessidades básicas como dor, frio, fome, sede, medo, através da Língua 

Brasileira de Sinais. 
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Os Temas Transversais e o ensino de Libras 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa orientam que o trabalho de 

reflexão sobre a língua pode e deve pautar-se nos seguintes temas: Ética, Pluralidade Cultural, 

Meio Ambiente, Saúde e Orientação Sexual. Esses assuntos, por tratarem de questões sociais que 

permeiam toda a esfera pública, exigem capacidade de análise crítica, reflexão sobre valores 

sociais e habilidade de participação. 

Os conteúdos abordados a partir dos temas transversais também podem contextualizar o 

ensino de Língua Brasileira de Sinais, por meio da criação de situações que permitam a 

investigação, seleção, elaboração e debate de fatos e ideias que envolvam esses temas. Nesse 

sentido, cabe aos professores o planejamento de atividades que propiciem o aprendizado de 

Libras a partir de produções textuais contextualizadas, que abordem temáticas atuais, de interesse 

escolar e social. 

 

Libras e as Linguagens 

 

Em busca do desenvolvimento integral da criança ou adolescente, o ensino de Libras deve 

ser organizado de modo a considerar as contribuições das diversas formas de linguagem. As 

linguagens artísticas potencializam a criatividade, o imaginário, a afetividade e a cognição, 

contribuindo não apenas com a aquisição da linguagem, mas com o desenvolvimento da 

percepção, atenção, sensibilidade e expressividade. 

 

a. Linguagem Musical 

No universo do surdo, o som pode ser percebido por meio das vibrações. Mãos, pés ou 

outras partes do corpo podem proporcionar ao aluno surdo a percepção musical através de 

movimentos vibratórios ou trepidação. Embora seja óbvio, não é demais destacar que o surdo não 

experimenta a música da mesma forma que o ouvinte. Essa especificidade deve ser levada em 

conta no planejamento de atividades escolares que explorem a cultura musical. É importante que 

essas atividades sirvam para aproximar o aluno ouvinte do aluno surdo, e levar o primeiro a 

vivenciar as experiências sensoriais que tem o segundo frente à música.  

Dessa forma, momentos que envolvam o trabalho com música devem ser prazerosos e 

descontraídos, em que devem ser respeitados limites e posturas pessoais frente às atividades 
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propostas. Nas brincadeiras ou jogos que envolvam música, há a possibilidade de adaptação de 

letras de músicas à Língua Brasileira de Sinais, bem como, a percepção dos timbres de 

instrumentos musicais e o aprendizado dos sinais que o representam. Outra opção de atividade é 

o trabalho com músicas ilustradas. Esse exercício consiste em mostrar uma sequência de figuras 

que ‘contam’ a história de algumas músicas e pedir para que o aluno reconte em Libras. Essas 

sequências podem ser montadas em cartolina, papel ofício ou mesmo, slides, dependendo dos 

recursos disponibilizados pela escola. 

Com turmas mais avançadas em Libras, é possível propor a atividade de elaboração de letras 

de canções em Libras pelos alunos. Esses momentos devem permitir a socialização das percepções 

frente à atividade e a troca das diferentes sensações vivenciadas por alunos surdos e ouvintes. 

É importante destacar que a música é um produto cultural e histórico, sendo 

imprescindível sua inserção no currículo escolar. Professores de Libras podem e devem propiciar o 

conhecimento dos movimentos musicais, dos músicos e das obras de diferentes épocas e culturas, 

bem como, a reflexão das produções regionais, nacionais e internacionais, consideradas do ponto 

de vista da diversidade. Essas atividades não apenas contribuem para o desenvolvimento 

comunicativo, mas, e principalmente, ampliam a visão de mundo do indivíduo em formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Filhos do silêncio (Children of a 

Lesser God, 1986) 

 

Sinopse: Baseado em um sucesso da Broadway, 

Filhos do Silêncio conta a vida de John Leeds, 

um idealista professor de surdos e uma 

decidida moça surda, chamada Sarah. Leeds sai 

do mero “ensino de música” e mistura música 

com dança e com percepção das vibrações. 

2. Adorável professor (Mr. Holland’s 

Opus, 1964). 

 

Sinopse: Um músico decide lecionar para ter 

mais dinheiro e assim, se dedicar a criação de 

uma sinfônica. O nascimento de um filho surdo 

o faz reinterpretar a música e seu ensino. 

 

3. A música e o silêncio (Jenseits der 

Stille, 1996) 

 

Sinopse: Desde criança, Lara serviu de 

intérprete para seus pais surdos. Adulta, ela 

demonstra grande talento musical. É quando 

surge um dilema em sua vida, pois, se quiser 

abraçar uma promissora carreira, terá que 

mudar-se para Berlim. 

 

Sugestões de filmes sobre Música e Surdez 
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b. Linguagem Teatral 

Ao utilizar a linguagem teatral nas atividades escolares, o professor proporciona um 

trabalho que envolve, necessariamente, comunicação, movimento corporal e expressões faciais, 

visando à compreensão e/ou expressão, dependendo da abordagem escolhida.  

A criança e o jovem, a partir de dramatizações de histórias contadas na Língua Brasileira de 

Sinais, podem aprender gestos, movimentos e expressões importantes para a comunicação em 

Libras, ampliando seu vocabulário através de atividades que estimulam a imaginação e a 

criatividade. Para tanto, o professor e/ou o aluno podem se utilizar de fantasias, adereços, 

máscaras e maquiagem, para criar enredos em Libras. Outras atividades possíveis são: teatro de 

sombras, teatro de bonecos e fantoches e teatro com animação de objetos. Essas atividades 

proporcionam, além da ampliação da capacidade comunicativa, o conhecimento de códigos 

específicos da linguagem teatral, como: enredo dramatúrgico, características das personagens, 

cenários, iluminação, figurino, entre outros. 

É importante destacar que nenhuma dessas atividades deve envolver a linguagem oral e 

que o trabalho com bonecos e fantoches deve ser realizado, apenas, com turmas mais avançadas 

em Libras, pois se faz necessária a utilização de uma das mãos para manipular o fantoche e a outra 

para expressar-se em Libras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. http://noeminascimentoansay.blogspot.com/2011/06/librasileiros-peca-de-teatro-em-libras.html 

2. http://formasanimadas.wordpress.com/category/grupo-girino/ 3. http://teatro-de-bonecos.blogspot.com/ 

4. http://blogsentidos.blogspot.com/2011/01/oficina-de-teatro-com-bonecos-voltados.html 

1 

2 

3 

4 

1. Teatro 

2. Teatro de sombras 

3. Teatro de bonecos 

4. Teatro de fantoches 
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Atividades que envolvam a linguagem teatral devem estimular o conhecimento e 

apreciação de produções e concepções estéticas, além de proporcionar a compreensão das 

propriedades comunicativas das diversas formas de dramatização (teatro em palco, em circo, 

teatro de bonecos, entre outros).  

c. Linguagem Visual 

Ouvintes e surdos que desejam aprender a Libras devem desenvolver a habilidade de olhar 

com atenção para o interlocutor, estimulando sua concentração visual. Diversas atividades podem 

ser propiciadas pelo professor de Libras, com o intuito de explorar o sentido da visão. Essas 

atividades podem envolver a apreciação e/ou produção de desenhos, pinturas, esculturas e 

fotografias, que permitem a expressão de sensações e ideias em Língua de Sinais. 

O trabalho com os elementos básicos da linguagem visual desenvolve o conhecimento 

sobre forma, direção, tom, cor, textura, escala, dimensão e movimento, atuando na aquisição de 

repertório estético e na reflexão, descrição e expressão desse repertório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurício de Souza. A turma da Mônica (2002). Fonte: http://www.alienado.net/quadrinhos-turma-da-monica/ 

Dirceu Veiga. Charge.  

Fonte: http://mabm1980.blogspot.com/ 

Propaganda anti-tabagismo. 

Fonte: http://intervaloscomerciais.blogspot.com/ 
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As atividades de apreciação de formas plásticas permitem a reflexão dos significados 

expressivos dessas produções e suas especificidades regionais, nacionais ou internacionais. Esses 

momentos podem propiciar um ensino de Libras contextualizado, onde é possível a discussão 

sobre as produções observadas, os autores dessas produções, suas biografias e outras obras 

desenvolvidas. 

Além disso, diversos gêneros textuais e/ou suportes textuais possibilitam o trabalho de 

leitura de textos visuais, como é o caso das charges, cartum, tirinhas, quadrinhos, placas, cartazes, 

capas, cartões postais, publicidade, entre outros. A partir desses gêneros é possível a elaboração 

de situações didáticas que relacionem autor/leitor/texto e a promoção de um ensino de Libras 

que leva em conta que alunos surdos e ouvintes compartilham os mesmos contextos sócio-

históricos. 

 
 

Libras e os gêneros textuais 

 

Da mesma forma como acontece com a Língua Portuguesa, a Língua Brasileira de Sinais 

realiza-se nas mais diversificadas esferas da atividade humana, manifestando-se através dos 

diversos gêneros textuais produzidos nessas esferas. Dessa forma, as reflexões sobre a estrutura 

gramatical da Libras e seu funcionamento linguístico (aspectos léxico-semânticos, fonéticos, 

morfossintáticos e discursivos) devem pautar-se no trabalho com os gêneros textuais. 

Para o ensino fundamental menor, é recomendável que o professor de Libras organize 

atividades com gêneros textuais presentes nas seguintes esferas de circulação de textos: 

cotidiana, escolar, jornalística e literária. Para o ensino fundamental maior, é interessante 

acrescentar gêneros textuais da vida pública e profissional. A seguir, falaremos mais sobre cada 

uma das esferas de circulação de textos e dos gêneros textuais produzidos em tais esferas, 

trazendo possibilidades de atividades para o ensino de Libras a partir desses gêneros. 

 

a. Gêneros da esfera de circulação cotidiana 

 
São os gêneros presentes no dia a dia, no contexto familiar, informal. São exemplos desses 

gêneros: conversa, relato, bilhete, recado, piada, regra de jogos e brincadeiras, instruções, 

receitas, roteiros, mapa de localização, relato de experiência vivida, descrição de itinerário etc. 
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A partir desses gêneros, o professor de Libras pode: 

 

 Propor atividades em grupo, que estimulem o diálogo entre os alunos; 
 

 Dialogar com os alunos a respeito do seu dia a dia, do seu fim de semana, de algum tema 

específico; 
 

 Mostrar imagens ou objetos e promover um debate sobre isso; 
 

 Trazer recursos visuais, como fotos, desenhos, objetos e pedir que os alunos os relacionem; 
 

 Trazer temas que permitam o relato de experiências pessoais, que propiciem a formulação de 

perguntas e respostas sobre eles e assim, o diálogo entre os alunos; 
 

 Trazer jogos e explicar suas instruções. Exemplos: adivinhas e trava-dedos; 
 

 Apresentar vídeos de piadas em Libras. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Gêneros da esfera escolar 

 

São os gêneros textuais que circulam principalmente na sala de aula, e que possuem 

caráter didático, como: aula, seminários, exposições, debates e exercícios, bem como, aqueles que 

se encontram nos livros didáticos ou em materiais didáticos utilizados numa aula, como: verbetes 

de dicionário e enciclopédias, artigos científicos, biografias, depoimentos, relatos históricos, entre 

outros. 

A partir desses gêneros, o professor de Libras pode: 

 
 Contar a história de personalidades nacionais e internacionais e propor atividades de pesquisa de 

vida e obra dessas personagens. Fazer o mesmo com personalidades surdas; 

 

Nos sites: 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?lista=libras 

Nele, você encontrará jogos da memória para aquisição de 

vocabulário, jogos para aprender o alfabeto de Libras, caça-

palavras em Libras, entre outros. 
 

http://amigasdaedu.blogspot.com/2009/11/jogo-da-memoria-

em-libras-animais.html 

Neste, você encontrará jogos para imprimir e brincar com os 

alunos. 



 
LETRAS LIBRAS|291 

 
 

 
ALGUMAS PERSONALIDADES SURDAS OU COM PROBLEMAS AUDITIVOS 

    

Bill Clinton – 42º presidente dos EUA. 

Tem perda parcial da audição e usa 

aparelho auditivo. 

Douglas Tilden – escultor surdo 

mundialmente conhecido. Criou 

a famosa escultura “The football 

Players”. 

Emmanuelle Laborit – atriz e 

diretora de teatro surda. Tornou-

se embaxatriz da Língua de Sinais 

Francesa. 

Francisco de José Goya 

Famoso pintor que perdeu a 

audição aos 46 anos, mudando 

seu estilo de pintar. 

    

Marlee Matlin – atriz americana 
surda ganhadora do Oscar de melhor 
atriz pelo filme ‘Filhos do Silêncio’. 

Thomas Edison – inventor 
americano surdo. Teve papel 
fundamental na indústria do 
cinema, inventando entre outras 
coisas, a máquina de filmar. 

Ludwing van Beethoven – o 

famoso músico alemão começou 

a perder a audição aos 26 anos 

de idade. Sua obra marcou a 

história da música clássica. 

Konstantin Tsiolkovsky – 
cientista surdo, pioneiro na 

ciência dos foguetes. O russo 

perdeu a audição devido a febre 

escandinava. 

 

 
Helen Keller nasceu em 1880 e tornou-se surda e cega aos 18 meses de idade. Alguns meses antes da 
americana completar 7 anos, Anne Sullivan, uma professora de vinte e um anos, foi morar em sua casa 
para ensiná-la. Anne havia estudado na Escola Perkins para Cegos, pois, quando criança tinha sido cega, 
mas recuperou a visão através de nove operações. Através do alfabeto manual, Helen aprendeu sobre as 
palavras e seus significados. Aprendeu braille e aprendeu a falar sentindo as vibrações das cordas vocais. 
Adulta, formou-se bacharel em filosofia pela universidade de Radcliffe, aprendendo paralelamente, latim, 
francês e alemão. Escreveu diversos artigos para revistas e dezenas de livros, que foram transcritos em 
diversas línguas. Fez visitas e realizou conferências em 35 países, inclusive no Brasil. Recebeu diversos 
prêmios e condecorações. Helen morreu em 1968, aos 87 anos. Sua vida é contada no filme O milagre de 

Anne Sullivan. 
 

 

 Trazer um tema para discussão e propor a pesquisa a dicionários e enciclopédias de Libras63 sobre 

diversos léxicos que se referem àquele tema; 

                                                           
63

 A Enciclopédia Digital da Libras contém uma base de dados de 5.600 sinais com respectivos verbetes em Português e Inglês, 

descritos e ilustrados em sua estrutura quirêmica (forma do sinal) e significado (referente do sinal). O sistema de localização de 

sinais permite buscar e localizar os sinais com base nos parâmetros (mãos, dedos, local, movimento e expressão facial), 

possibilitando ao consulente surdo, o resgate de um sinal, a partir dos elementos da estrutura quirêmica do sinal, não precisando 

dessa forma, do léxico em língua portuguesa, como habitual. 
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 Sugerir a confecção de um roteiro de perguntas para entrevistar um convidado surdo sobre 

determinado tema. Exemplo: propor o tema ‘o surdo e o mercado de trabalho’ e entrevistar um 

professor, um atleta, um artista, alguém que trabalhe numa empresa etc.; 

 Discutir sobre temas transversais, trazendo depoimentos em vídeos que tenham interpretação em 

Libras; 

 Elaborar atividades que se relacionem com as outras disciplinas dos alunos, proporcionando assim, 

um diálogo interdisciplinar. Exemplo: se o professor de Geografia está trabalhando as regiões 

brasileiras, o professor de Libras pode organizar uma atividade sobre determinados traços culturais 

das regiões. 

 

c. Gêneros da esfera jornalística 

 
São os gêneros textuais produzidos com o objetivo de informar ou formar opinião. São os 

produtos da atividade jornalística, como: manchete, crônica jornalística, editorial, artigo de 

opinião, capas de jornal ou revista, legenda, notícia, comentários, entrevista, reportagem, debate 

etc. A faixa etária da turma e o nível de conhecimento da Língua de Sinais pelos alunos, devem ser 

determinantes na escolha das atividades. Vídeos com temas que proporcionem uma reflexão mais 

madura devem ser trabalhados com turmas mais avançadas em Libras. 

 
A partir dos gêneros da esfera jornalística, o professor de Libras pode: 

 

 Selecionar imagens e fotografias de jornais e revistas e pedir para que os alunos expliquem o que 

entenderam das matérias, a partir das ilustrações. O mesmo com matérias televisivas, que podem 

ser passadas para os alunos interpretarem com base no que compreenderam das imagens; 

 Apresentar notícias jornalísticas em vídeo e pedir para que os alunos relacionem-nas a capas de 

jornais e revistas que também discutam o evento; 

 Incentivar a discussão sobre os sentidos produzidos por capas de jornais; 

 Selecionar diversos jornais e pedir para que os alunos percebam a organização dos temas a partir 

das fotografias, identificando assim, as diferenças entre os cadernos de política, esporte, cultura, 

economia, moda etc. 
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 Escolher temas da atualidade e levar vídeos de entrevistas, debates ou reportagens sobre eles, 

orientando uma discussão ao final da apresentação; 

 Sugerir pesquisas a enciclopédias e dicionários de Libras, para esclarecimento de léxicos não 

compreendidos em debates, notícias, entrevistas ou reportagens. 

 

d. Gêneros da esfera literária 

 
Já houve na história, várias classificações do gênero literário, sendo a mais comum, a que o 

divide em três grupos: narrativo, lírico e dramático. São exemplos de textos narrativos: romance, 

fábula, novela, conto, teatro, lenda, crônica, história em quadrinho, tiras etc. São exemplos de 

textos dramáticos: tragédia, comédia, tragicomédia, drama etc. São exemplos de textos líricos: 

elegias (poesias que expressam sentimentos tristes), idílios (poemas breves com temática 

pastoril), ode ou hino (canções) etc. 

A partir desses gêneros, o professor de 

Libras pode: 

 

 Mostrar sequências de figuras ou fotos e 

narrar contos; 

 Contar histórias infantis na versão original e 

depois na versão adaptada para a comunidade 

surda e perguntar quais as diferenças; 

 Apresentar uma história como O patinho feio 

e depois disso, apresentar O patinho surdo. 

Depois disso, apresentar uma história como 

Os três porquinhos e pedir para que os alunos, 

em grupo, recontem a história acrescentando 

personagens surdos; 

 Sugerir a criação coletiva de um enredo para 

uma peça de teatro; 
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 Mostrar sequência de imagens de determinado filme e pedir para que os alunos elaborem a 

sinopse do filme. 

 Recitar poesias de poetas surdos ou sugerir que os alunos recitem; 

 Recitar poemas ou letras de músicas e pedir para que o aluno desenhe e pinte sobre o que 

compreendeu e sentiu. O professor pode perguntar ao final da atividade, o porquê da escolha dos 

desenhos e cores empregadas, comentando sobre as relações que se estabelecem culturalmente 

entre as sensações e as cores; 

 Trazer quadrinhos, tiras e charges e promover o “recontar” das histórias mostradas; 

 Trazer quadrinhos e ocultar os últimos quadros, pedindo para que os alunos apontem possíveis 

desfechos, ou embaralhar os quadros e pedir para que os alunos apontem a sequência correta; 

 Levar cordéis de um tema específico, tipo: religião, futebol ou cangaço e promover “círculos de 

interpretação” desses cordéis, que também podem ser encenados. Promover, a partir dessa 

atividade, pesquisa sobre a variação regional da Língua Brasileira de Sinais. 

 

e. Gêneros da esfera pública e profissional 

 

Nessa esfera circulam gêneros importantes para a ampliação da consciência de direitos e 

deveres para o pleno exercício da cidadania. São exemplos: debates, solicitações, leis, estatutos, 

entrevistas profissionais. 

 

A partir desses gêneros, o professor de Libras pode: 

 

 Pedir para que os alunos elaborem uma entrevista e façam-na com um adulto surdo; 

 Exibir debates políticos com interpretação em Língua de Sinais. Pedir para que os alunos assumam 

uma posição diante do visto e discutam o tema; 

 Indagar sobre as intencionalidades existentes no debate exibido; 
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Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=z8UobQ5btDE 

 

 Apresentar pontos importantes de estatutos e leis e pedir para que os alunos formulem perguntas 

sobre o assunto; 

 Apresentar um estatuto e promover um debate sobre o tema; 

 Apresentar pontos importantes da legislação sobre a surdez, com o intuito de fazer os alunos 

conhecerem seus direitos e questionarem sua aplicação; 

 

RESUMO DA ÓPERA 

1. Existem ações e posturas essenciais no aprendizado 
de Libras. 

2. O trabalho de reflexão sobre a Libras deve pautar-se 
nos temas transversais. 

3. Outras linguagens devem ser desenvolvidas no 
ensino de Libras, como a musical, a teatral e a visual. 

4. O ensino de Libras deve ser contextualizado e partir 
do trabalho com os diversos gêneros textuais. 
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UNIDADE IV 

 

Orientações acerca do plano de aula e relatório de observação escolar 

 

O plano de aula 

 

O plano de aula é, normalmente, consequência das orientações do plano de ensino 

detalhadas no projeto político pedagógico da escola. É a organização das atividades de ensino em 

etapas sequenciais que possibilita, de certo modo, a sistematização das intenções do professor e 

do modo de executá-las. Um plano de aula deve apresentar de forma simples e funcional, os 

objetivos da aula, os conteúdos a serem ministrados, a metodologia adotada, as atividades 

propostas, os recursos didáticos que serão utilizados e os métodos avaliativos escolhidos. 

 

1. Dos objetivos 

 

Referem-se às metas que o professor deseja alcançar com a aula. Os objetivos devem ser 

claros e precisos, de forma a diminuir as várias interpretações. Devem iniciar com verbos no 

infinitivo, que atendam aos diferentes níveis do domínio cognitivo: 

  

a. conhecimento (conhecer, descrever, classificar, identificar etc.);  

b. compreensão (compreender, diferenciar, discutir, deduzir etc.);  

c. aplicação (aplicar, desenvolver, estruturar, organizar, selecionar etc.);  

d. análise (analisar, comparar, diferenciar etc.);  

e. síntese (sintetizar, especificar, esquematizar, formular etc.);  

f. avaliação (avaliar, decidir, escolher, medir, selecionar etc.). 
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Exemplos de objetivos retirados de planos de aula de Língua Brasileira de Sinais: 

 

· Possibilitar a ampliação do vocabulário em Libras por meio do trabalho com cores. 

· Reconhecer os sinais de figuras geométricas por meio de figuras, imagens e objetos. 

· Interpretar o vocabulário do texto, aplicando-o em frases com o uso da língua de sinais. 

· Propor um debate em Libras, depois da exibição de um filme. 

 

2. Dos conteúdos 

 

O conteúdo programático é o detalhamento dos assuntos a serem trabalhados na aula. 

Deve trazer o tema a ser desenvolvido em consonância com os objetivos traçados. Para o ensino 

de Libras, conforme orienta Quadros (2005), todo o currículo deve ser organizado numa 

perspectiva visual-espacial e deve contemplar a história e os aspectos culturais dos surdos, não 

sendo apenas, uma tradução do currículo da escola regular. Por isso, é importante que os 

conteúdos do currículo de Libras sejam organizados de forma a ampliar o vocabulário em língua de 

sinais e propiciar o conhecimento da estrutura linguística da Libras, tudo isso, em atividades 

discursivas e contextualizadas, que priorizem as atribuições de sentidos aos textos, em detrimento 

de atividades mecânicas de memorização e repetição de sinais isolados. 

 

3. Da metodologia 

 

Esse tópico, no plano de aula, deve ser pensado em função dos objetivos traçados. É nesse 

item que todo o planejamento é detalhado: conteúdos que serão trabalhados, atividades que 

serão realizadas, recursos utilizados e tipos de avaliação escolhidos. É interessante que esse 

detalhamento apresente a sequência da aula, servindo de roteiro para o professor. Na 

metodologia também devem constar a introdução da aula, desenvolvimento do assunto, e 

fechamento, com aplicação de exercícios ou não. Esses momentos devem ter a duração de tempo 

necessária para assimilação do conteúdo. Também podem ser destacadas, nesse item, as 

finalidades específicas da aula: aula para exposição de conteúdo, aula para discussão de temas, 

aula para trabalho em grupo, aula para estudo dirigido, aula de revisão para avaliação etc. 
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4. Das atividades 

 

O cronograma de atividades é o item do plano de aula onde devem ser colocadas todas as 

atividades que o professor pretende desenvolver na aula. É interessante que as atividades para o 

ensino de Libras sejam visuais e estimulem o trabalho com as diferentes línguagens e gêneros 

textuais. A seguir, três exemplos de atividades para o ensino de Libras, a partir de gêneros 

textuais. 

 

 a. Trabalho com o gênero fábula 

 

Apresentar, em cartolinas ou slides (dependendo do recurso disponível), uma sequência de 

imagens que narrem uma fábula. Depois disso, apresentação dessa fábula em sinais. A partir da 

discussão sobre os sentidos produzidos com a leitura, o professor pode trabalhar aspectos do 

vocabulário e gramática a sua escolha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Trabalho com o gênero receita 

 

Convidar um adulto surdo ou que se comunique em sinais, para preparar uma receita e 

ensiná-la aos alunos, em Língua de Sinais. Essa atividade pode ser realizada na cozinha da escola, 

com prévia autorização dos gestores. Outra possibilidade, é convidar a cozinheira da escola para 

ensinar uma receita que será interpretada pelo professor de Libras. 

Fonte: http://amigasdaedu.blogspot.com 
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c. Trabalho com o gênero poesia 

 

Diversas poesias em Libras podem ser encontradas em vídeos na internet. O professor de 

Libras pode fazer uma seleção de poesias interpretadas e exibir para seus alunos. É importante 

que se observe a adequação das escolhas à faixa etária da turma e ao nível de proficiência em 

Libras. Em turmas avançadas, o professor de Libras pode propor a elaboração individual ou 

coletiva de poesias em Libras, que devem ser apresentadas à turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dos recursos didáticos 

 

Nesse item, devem ser incluídos os materiais e recursos que serão utilizados na aula. Esses 

devem ser articulados em consonância com a metodologia. Na disciplina de Libras, as estratégias 

de ensino devem ser vinculadas, principalmente, a recursos visuais. Assim, com o propósito de 

dinamizar sua aula, incentivando o interesse e participação de seus alunos, é importante que o 

professor de Libras, além do livro didático, utilize-se, sempre que possível, de imagens, fotografias 

e gravuras (em papéis, cartolinas, projetores, slides), papéis, cola, tesoura, lápis de pintar, vídeos, 

objetos, jogos, entre outros recursos que achar pertinente e adequado para a faixa etária de sua 

turma. 

Alguns vídeos de poesias interpretadas disponibilizados na internet: 

 

Mudanças. Disponível em: 

 http://www.youtube.com/watch?v=sHdy4Wmvj08. 

O sapo não lava o pé. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=jIqwKCLsGeY&feature=related 

As borboletas. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=7DRI58WeLHg&feature=related 

Depois de um tempo. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=AxqQUsV85sw 

As estrelas. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=_ln2itDCpqA&feature=related 

Homenzinho torto. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=4EBEBb0M7Yo&feature=related 
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6. Dos métodos avaliativos 

 

A avaliação é uma estratégia de verificação do rendimento do aluno. Pode ser feita no 

início de uma aula, com o propósito de diagnóstico do conhecimento do aluno sobre dado assunto 

e no desenvolvimento e fim da aula, com o intento de acompanhar o processo formativo. Pode-se 

avaliar a partir de métodos informais, como perguntas no transcorrer da aula, trabalhos 

individuais e em grupo, exercícios de verificação da aprendizagem e a partir de métodos formais, 

com o propósito de atribuição de notas e conceitos.  

 

O relatório de observação 

 

Formatação geral do texto 

 

O formato do texto deve seguir as 

normas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas). Por isso, deve: ser digitado 

em cor preta, em papel no formato A4 (21 cm 

x 29,7 cm), em margens (esquerda e superior 

de 3 cm e direita e inferior de 2 cm), em fonte 

Times New Roman ou Arial, tamanho 12. O 

texto deve ser digitado com espaçamento 1,5 

entre as linhas. Os títulos com indicação 

numérica devem ser alinhados à esquerda da 

página. Os títulos sem indicação numérica, 

como sumário, referências e anexos devem 

ser centralizados.  
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Elementos pré-textuais 

 

a. Capa      b. Folha de rosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. Sumário 
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Elementos textuais 

 

a. Introdução 

 

Esse item tem o propósito de orientar a leitura do relatório. Nele, o leitor deverá encontrar 

as informações fundamentais que serão desenvolvidas nos itens que seguirão. Por isso, é 

importante que o aluno cite qual a escola visitada e relate, brevemente, as atividades 

desenvolvidas durante o processo de visitação e observação realizado. Na introdução devem 

figurar, também, os objetivos da atividade de observação, a justificativa para realização de tal 

atividade e os procedimentos metodológicos utilizados. 

O relatório de observação do estágio supervisionado I, por ser um relato pessoal, deve ser 

escrito na primeira pessoa do singular, em uma linguagem técnico-profissional, uma vez que, o 

texto deve trazer a narrativa da preparação profissional do aluno/estagiário. 

 

b. Desenvolvimento (atividades realizadas) 

 

O desenvolvimento tem o propósito de expor detalhadamente as atividades desenvolvidas 

na fase de observação do estágio. É fundamental que o aluno, nesse item, relacione as teorias 

aprendidas às práticas observadas, relatando a experiência de forma objetiva, ao mesmo tempo 

em que traz as leituras realizadas e uma reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas. 

Os elementos observados devem estar em subtítulos, que devem trazer: a descrição 

detalhada da escola (características físicas, atividades extracurriculares desenvolvidas, perfil de 

gestores, coordenadores e funcionários, Projeto Político Pedagógico), a descrição da sala de aula e 

o perfil dos alunos que a compõem, o perfil do professor de Libras, a descrição das aulas de Libras 

observadas e as características do livro didático. 

Não é demais repetir que é importante que o relato da observação relacione-se com as 

teorias que embasam as práticas pedagógicas. O aluno pode e deve, também, trazer, nesse item, 

aspectos importantes das entrevistas que realizou (se realizou) e suas impressões e avaliações da 

experiência vivenciada. 
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c. Considerações finais 

 

Nesse item é importante que o aluno analise a experiência de observação do estágio, como 

um todo, retomando alguns pontos trazidos na introdução, como os objetivos e revelando se 

conseguiu, ou não, alcançar as metas pretendidas. Também é interessante que o aluno apresente 

sua avaliação sobre o estágio, apresentando, construtivamente, críticas positivas e negativas da 

vivência. 

O aluno pode e deve trazer reflexões sobre a importância do estágio para sua vida 

profissional, e quais as contribuições das teorias estudadas às atividades de observação e análise 

do espaço escolar. 

 

 

Elementos pós-textuais 

 
a. Referências 

 

Nas referências, listam-se, em ordem alfabética, todas as obras consultadas para 

desenvolvimento do relatório. 

 

 

No site: 

http://www.leffa.pro.br/textos/abnt.htm 

Nele, você encontrará as normas da ABNT para formatação de 

citações e referências de artigos, documentos, livros, dissertações, 

periódicos, partes de publicações, jornais, filmes, sites, entre outros. 
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b. Apêndices 

 

Conjunto de materiais que complementam o texto com o fim de contribuir para as 

argumentações apresentadas (é um elemento opcional). Podem ser fotografias, tabelas, gráficos, 

roteiros de entrevistas, fluxogramas ou qualquer outro material produzido pelo autor do texto. É 

importante que os materiais trazidos nos apêndices realmente complementem o texto, auxiliando 

sua plena compreensão e não sejam apenas decorativos. 

 
c. Anexos 

 

Normalmente, no relatório de observação de estágio supervisionado é comum que sejam 

trazidos os modelos de documentos que foram apresentadas à escola observada ou foram 

recebidos com o fim de comprovar a presença e frequência do acadêmico na escola. Exemplos: 

ficha de avaliação na escola-campo, carta de apresentação do acadêmico, declaração da escola, 

ficha de frequência na escola-campo, termo de autorização, entre outros documentos. 

 

 

 

PARA PENSAR: Há uma certa confusão entre o que deve ser 
trazido nos apêndices e o que deve aparecer nos anexos. 
Contudo, a ABNT é clara: APÊNDICE é texto ou documento 
elaborado pelo autor, a fim de complementar sua 
argumentação. ANEXO é texto ou documento NÃO elaborado 
pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e 
ilustração.  

RESUMO DA ÓPERA 

1. O plano de aula é importante para a sistematização das intenções do 
professor e do modo de executá-las. 

2. No plano de aula devem estar presentes objetivos, conteúdos, 
metodologia, atividades, recursos didáticos e métodos avaliativos. 

3. Existem normas técnicas para formatação do relatório e uma sequência 
definida para elaboração de um relatório de estágio. 

4. No relatório é importante que os elementos pré-textuais, textuais e pós-
textuais  obedeçam às regras da ABNT.  

3.

4.
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PALAVRAS FINAIS 

 

Tivemos a intenção, com esse material de leitura, de acompanhá-lo nessa “aventura” que é 

o primeiro contato com uma sala de aula e orientá-lo, na medida do possível, nesse caminho. 

No Estágio Supervisionado I do curso de Letras/Libras, a palavra de ordem é OBSERVAR. 

Observar e refletir sobre o ambiente escolar, sua estrutura física, atividades que nele acontecem, 

agentes envolvidos e a complexidade das relações que esse ambiente comporta. 

Não pretendemos, pois, apresentar um modelo estanque e fechado do que observar. Pelo 

contrário, desejamos apenas ajudar-lhe com os primeiros passos, pois, aqui, VOCÊ é o pesquisador 

e é a partir do seu olhar que compreenderemos sempre melhor a multiplicidade desse espaço de 

ensino-aprendizagem chamado ‘escola’. 
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