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Apresentação

Considerando a realização da pesquisa-ação intitulada “Acessibilidade e Educação de

Surdos na Perspectiva da Inclusão em duas Escolas Estaduais do Cone Sul de Rondônia,”

apresenta-se este guia pedagógico com orientações para subsidiar as ações dos intérpretes

de Libras, profissionais importantes na inclusão dos alunos surdos. Portanto, este guia é o

produto da Dissertação de Mestrado de Marcela Regina Stein dos Santos.

O objetivo deste guia é contribuir para a atuação dos intérpretes que trabalham com os

surdos nas escolas, considerando-se a diferença linguística, identitária e cultural dos

estudantes usuários da Libras, na perspectiva de propiciar a acessibilidade educacional,

pedagógica e comunicacional, destacando a importância da utilização da língua de sinais na

escola por todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Portanto, ...
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... este guia:

- foi pensado a partir das discussões e reflexões que ocorreram junto aos participantes

da pesquisa, com sugestões de práticas que podem contribuir para o trabalho desenvolvido

pelos intérpretes na escolas;

- está embasado nas legislações vigentes, que levam em consideração as

especificidades da comunidade surda, possuidora de cultura e identidade próprias;

- é produto de uma construção coletiva, resultando da necessidade da ampliação e

melhoria das práticas inclusivas na escola, a partir do apoio e dos conhecimentos do

intérprete de Libras rumo à inclusão.
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1.Inclusão Escolar dos Surdos

A inclusão escolar dos surdos depende da presença e da atuação de profissionais com

conhecimentos específicos a respeito da Libras, cultura e identidade surda, e que estejam

dispostos a colaborar para a construção de uma escola inclusiva e que respeite as

peculiaridades de seus integrantes.

Para que a inclusão se efetive, além da presença de profissionais capacitados, é

necessário seguir as determinações legais que garantem a Educação dos Surdos.

A educação de surdos deve respeitar sua diferença cultural e a Libras é a

manifestação da diferença linguístico-cultural dos surdos.
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Nesse contexto, o intérprete poderá:

• Criar oficinas em parceria com o surdo para incluir a Libras no cotidiano escolar. 

• E nas oficinas poderá trabalhar conteúdos da vida cotidiana e outros. 

Exemplo:  trabalhar em Libras ―  o alfabeto, os dias da semana, os meses, as 

disciplinas escolares ...
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A Libras é a língua materna dos surdos brasileiros, possui estrutura própria e difere

de região para região dentro do país, pois, depende da cultura de determinado local para

construir suas expressões ou regionalismos.

Entende-se como Língua Brasileira de 

Sinais - Libras a forma de comunicação e 

expressão, em que o sistema linguístico de 

natureza visual-motora, com estrutura 

gramatical própria, constituem um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos, 

oriundos de comunidades de pessoas 

surdas do Brasil.”(BRASIL, Lei 10.436/02)
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2. Leis que subsidiam a Educação dos Surdos

Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005. 

Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 

2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 

de dezembro de 2000.

Lei 13.146, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência).
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Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010.

Regulamenta o exercício da profissão de 

Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de 

Sinais - Libras.



3.Quem é o Intérprete de Libras? 

É o profissional que domina a língua de sinais e a língua falada do país e que é

qualificado para desempenhar a função de intérprete. No Brasil, o intérprete deve dominar a

língua brasileira de sinais e língua portuguesa. [...] Além do domínio das línguas envolvidas no

processo de tradução e interpretação, o profissional precisa ter qualificação específica para

atuar como tal. Isso significa ter domínio dos processos, dos modelos, das estratégias e

técnicas de tradução e interpretação. O profissional intérprete também deve ter formação

específica na área de sua atuação (por exemplo, a área da educação). (QUADROS, 2004

p.27-28)

Como se preparar para atuar como intérprete educacional?

A Lei 12.319/2010 exige formação, em nível médio, para a atuação profissional como

tradutor e intérprete de Libras, realizada em cursos profissionalizantes devidamente

reconhecidos, de formação continuada por meio das Secretarias de Educação ou instituições

de nível superior que também ofereçam cursos de extensão universitária.
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4.O intérprete de Libras Educacional
13
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5.Contribuiçoes do intérprete para os processos de   ensino e aprendizagem 

de estudantes surdos: fatores a considerar

O intérprete educacional é o profissional responsável pela mediação entre dois mundos

culturalmente diferentes: o mundo surdo e o mundo ouvinte, promovendo o acesso dessas

pessoas ao ensino e aos conteúdos curriculares através da língua de sinais.

Em sala de aula, o papel do intérprete é mediar (intermediando e facilitando) a

comunicação entre pessoas que compartilham línguas e culturas diferentes (experiências

visuais, metodologia da Libras). Para facilitar essa mediação e os processos de ensino e

aprendizagem, o interprete pode:

✓ Estabelecer contato prévio com o professor para ter acesso ao material didático a ser

trabalhado em sala de aula;

✓ De posse desse material, providenciar recursos visuais adequados (vídeos, imagens,

cartazes, mapas entre outros) para facilitar a comunicação e o entendimento do conteúdo

trabalhado, facilitando a aprendizagem;
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✓Utilizar todos os recursos que facilitem sua compreensão (dramatização, mímicas e

materiais visuais);

✓ Utilizar imagens com a finalidade de auxiliar a compreensão do que está sendo

explicado, compartilhado em sala de aula;

✓Convidar, sem obrigar, o aluno surdo a sentar-se nas primeiras carteiras, longe de janelas

e portas, para não se distrair;

✓Estimular, no ambiente escolar, a implantação de uma proposta bilíngue no processo

educacional dos surdos, pois esta oferece aos surdos condições de participação ativa na

sociedade através de sua língua natural (Libras) e também estimula os processos de

ensino e aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua na modalidade escrita;
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✓Para tanto, o intérprete pode promover debates com a comunidade surda e com a

comunidade escolar;

✓Estimular e conscientizar surdos e ouvintes sobre a importância da aquisição e domínio

da escrita da língua portuguesa pelo estudante surdo;

✓Sugerir o uso de avaliações na língua natural do Surdo, a Libras;

✓Estimular o uso da Libras para surdos e ouvintes no espaço escolar. Por exemplo,

identificar espaços e outros com informações em Libras.
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6.O que o Intérprete pode fazer no espaço escolar para colaborar com a 

inclusão do Surdo: dicas e orientações 

• Sensibilizar a comunidade escolar a respeito do uso da Libras na escola.
Para isso o intérprete pode:

• Estimular e promover, em parceria com o Surdo, cursos de Libras para a
comunidade escolar, incentivando a participação dos alunos surdos no curso,
para que ocorra a interação entre surdos e ouvintes.

Promover reuniões com professores, estudantes surdos e ouvintes para conscientizá-
los sobre o fato de a língua de sinais ser uma língua natural, adquirida de 

forma espontânea pela pessoa surda em contato com pessoas que a usam, 

e por esse motivo os alunos surdos têm o direito de ser ensinados em sua 

língua materna.
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• Estimular, junto com o Surdo, o estudo da Libras, contribuindo para a criação da cultura

de inclusão de surdos na escola e, para isso, o intérprete pode apresentar fatos e

curiosidades sobre a Libras para professores e estudantes, promover ações que remetam

ao uso da Libras em brincadeiras e jogos.

• Essas ações podem ser feitas utilizando jogos pedagógicos que podem ser construídos na

sala de recursos com a colaboração do intérprete e dos estudantes surdos e ouvintes.

Sugerimos os jogos a seguir:
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➢Dominó alfabético e numérico em Libras

➢Jogo da memória com dias da semana em Libras e/ou os meses do ano;

➢Jogo da memória com os verbos em Libras;

➢Jogo da memória das disciplinas escolares em Libras;



• Poderá estimular o uso de jogos em Libras on-line que permitam a participação da

comunidade em geral, promovendo gincanas com estudantes e outras ações coletivas.

➢ Quis da Libras: jogo com perguntas e respostas sobre a língua de sinais;

➢Jogos de cartas que trabalham as quantidades em Libras;

➢Jogo de Bingo das Letras em Libras;

➢Dominó das cores em Libras.
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Deverá atuar obedecendo aos seguintes princípios éticos:

• Imparcialidade

• Distância profissional

• Confiabilidade

• Discrição

• Fidelidade

• Competência tradutória

• Compromisso pelo desenvolvimento profissional
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De que forma ser imparcial? 

Buscando realizar uma interpretação neutra, sem dar opiniões pessoais.

De que jeito manter a distância profissional? 

Não deixando que haja interferência da vida pessoal no trabalho realizado junto ao

surdo, agindo como mediador, possibilitando a comunicação dos surdos com os ouvintes, evitando
interferências e não assumindo a posição que é dos surdos.

Como manter a confiabilidade?

Através do sigilo profissional.
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Como garantir a discrição? 

Estabelecendo limites no seu envolvimento durante a

atuação, evitar usar acessórios e roupas que chamem a atenção

para si.

Como manter a fidelidade?

Realizando uma interpretação o mais fiel possível, sem

alterar a informação mesmo que seja com a intenção de ajudar.
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Como atingir a competência tradutória? 

Através de estudos sobre as línguas envolvidas e a busca de técnicas e

estratégias de tradução apropriadas ao ambiente em que o intérprete atua.

Como manter o compromisso pelo desenvolvimento profissional?

Mediante o envolvimento com a comunidade surda e a participação em eventos da

área, para se atualizar sobre as questões que envolvem o exercício da profissão.
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7.Dicas de recursos e ferramentas para utilizar com os 

Surdos no espaço escolar

✓ Vídeos com legendas ou tradução em Libras: podem ser utilizados em sala de aula,

ou no AEE para transmitir os conteúdos de forma visual, a fim de que o surdo tenha

acesso à informação através de outros recursos.

✓ Dicionário Bilingue – Língua Portuguesa e Língua de Sinais: podem ser utilizados

para apresentar o significado de termos desconhecidos pelos surdos e pelos demais

envolvidos no processo de escolarização.

✓ Sites: INES, Youtube, VLIBRAS: nos sites pode-se encontrar uma variedade de

materiais em formato de vídeos em língua de sinais para trabalhar uma diversidade de

temas com os alunos surdos, enriquecendo e favorecendo o aprendizado na língua

materna dos estudantes surdos.
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Pode-se usar aplicativos, entre os quais o Aplicativo Hand Talk, que é um dicionário de

bolso para tradução em Libras, baixando-o do Google Play ou App Store. Trata-se de um

software que realiza a tradução da língua portuguesa oral e escrita para a Libras de modo

on-line.

Pode ser utilizado para facilitar a comunicação entre surdos e ouvintes, dentro e fora da

sala de aula: professores e alunos; alunos surdos e alunos ouvintes; alunos surdos e

comunidade escolar.
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Língua Portuguesa

Matemática

História

Geografia

Ciências

Biologia

Educação Física

Artes

Química

Física

Filosofia

Sociologia

Ensino Religioso

Disponível na Play Store

O intérprete poderá fazer uso e

estimular o uso do Sinalário

Disciplinar em Libras, que é uma

ferramenta educacional, criada pela

SEED/PR para servir de apoio aos

alunos e aos profissionais (intérpretes)

que trabalham com os estudantes

surdos, para facilitar a inclusão

escolar.

A ferramenta conta com,

aproximadamente, 300 vídeos, com termos

encontrados em pelo menos 13 disciplinas

que compõem o currículo do Ensino

Fundamental e do Ensino Médio:
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Poderá estimular o contato de surdos e 

ouvintes com a literatura surda no 

ambiente escolar, pois ela é  importante 

para formação da identidade e da 

cultura surda e contribui para a 

aprendizagem dos alunos surdos e no 

processo de  formação bilíngue deles. 

E, ao mesmo tempo, estimula a 

criatividade, a imaginação e a 

linguagem dos surdos.
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Acredita-se que este guia pedagógico ofereça subsídios aos intérpretes de Libras,

destacando-os como profissionais indispensáveis para a consolidação da Educação

inclusiva, capaz de oferecer suporte necessário ao surdo, com a garantia de que o

processo de ensino e aprendizagem ocorra na língua materna deles, com a utilização dos

recursos apropriados.

Espera-se que este guia contribua para o aprimoramento das práticas pedagógicas

desses profissionais, e a escola seja de fato um espaço inclusivo e ofereça o suporte

necessário para que a educação seja acessível a todos.

Para finalizar, sugere-se utilizar os anexos para a confecção de atividades e jogos

para a inclusão de surdos no espaço escolar.
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Aproveite   e    aprenda  a      Língua   de   Sinais!!!
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Fonte: http://www.ces.org.br/site/vamos-aprender-libras.aspx
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Sinais Básicos da Libras

Esperamos que o compartilhamento deles possa colaborar com a disseminação da Libras na escola e 

assim contribuir para a construção da cultura inclusiva.

Anexos 
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Alfabeto 

Manual

e Números

Fonte: https://i.pinimg.com/originals/62/99/f9/6299f9f802b249bf9c3a5ad56553a887.png



Dias

da         Semana

Fonte: https://docplayer.com.br/docs-images/42/400889/images/page_11.jpg



Meses

do    ano

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-P9ne2ueiT1k/TdJ3fKVf-mI/AAAAAAAAALw/1UK1VpV7z4w/s640/cur_meses.jpg



Disciplinas      Escolares

Fonte: http://www.ces.org.br/site/images/libras/componentes_curriculares.jpg



Perguntas
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Verbos

Fonte: http://www.ces.org.br/site/images/libras/tema_verbo.jpg



Família

Fonte: http://www.ces.org.br/site/images/libras/tema_familia.jpg



Cultura Surda

Fonte: http://www.ces.org.br/site/images/libras/tema_surdo.jpg



Fonte: http://www.ces.org.br/site/images/libras/tema_surdo2.jpg

Cultura Surda
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Diversos



Diversos

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-RtbLTTU4H_g/TdJ3hF8t2YI/AAAAAAAAAL0/sXoOsTl4hFE/s1600/cur_outros.jpg


