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Objetiva-se a partir desse trabalho analisar a disciplina de L ibras no contexto dos 

cursos de formação de professores de acordo com o Decreto federal 5.626/2005, 

que estabelece a inserção de Libras como disciplina curricular obrigatória dos cursos 

de formação de professores em todas as áreas do conhecimento. A partir disso 

procura-se apresentar um relato de experiência com base na disciplina de Libras do 

curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, como 

também uma pesquisa sobre a mesma com os discentes do curso. Pretende-se por 

meio dessa pesquisa identificar e analisar a visão dos discentes em geografia e 

futuros professores sobre a Libras e sobre os surdos no contexto de formação 

acadêmica e em sua futura atuação profissional como educadores. Busca-se dessa 

forma interrogar os discentes sobre: a importância de Libras no processo de 

escolarização dos surdos; a contribuição da disciplina na formação e na atuação 

enquanto professores; o plano, o desenvolvimento e a carga horária da disciplina; o 

grau de aquisição e de fluência em Libras durante o curso; dentre outras questões 

dadas como relevantes no decurso da disciplina. Uma outa questão a ser levantada 

e analisada é o fato do curso de graduação em Geografia da UFU formar 

simultaneamente duas turmas, sendo uma no período da manhã e outra no período 

da noite, com isso ocasionalmente professores distintos ministram uma mesma 

disciplina justamente em decorrência dos turnos distintos, isso ocorre em principal 

com as disciplinas de ordem pedagógica que concernem à Faculdade de educação 

(FACED - UFU). Isso é, pois, o que ocorre com a disciplina de Libras em que uma 

professora ministra a disciplina para o diurno e outra para o noturno, no caso em 

questão acrescenta-se o fato da professora do diurno ser ouvinte e a do noturno 



 

 

surda. Nota-se com isso uma diferença significativa na apreensão e na fluência dos 

alunos em Libras, visto que, a professora surda sinaliza constantemente durante a 

aula e foca no ensino de Libras ao passo que a professora ouvinte foca na teoria e 

na forma como lidar com a pessoa surda. Diante do exposto acima procura-se 

analisar a disciplina de Libras no contexto do curso de Licenciatura em Geografia, 

dada a sua obrigatoriedade, de forma a apresentar os pontos positivos dessa 

disciplina na grade das licenciaturas e cursos de formação de professores de modo 

a formar professores preparados para lidar com as diferenças presentes em sala de 

aula e na sociedade como um todo; como também  os aspectos negativos 

decorrentes de falhas no modo como a disciplina é disposta, sua carga horária, 

plano e execução, dentre outros.  

 


