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DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Nível de ensino a que se destina o produto
Educação Técnica e Tecnológica

Área de Conhecimento
Ensino

Público Alvo
Alunos dos Cursos Técnicos em Saúde

Categoria desse Produto
Guia Educacional

Finalidade
Auxiliar os alunos dos cursos técnicos da área da saúde na aprendizagem da linguagem em 
Libras.

Organização do Produto
O material elaborado visa auxiliar os alunos nos cursos técnicos de saúde no aprendizado intro-
dutório da Libras por meio de um curso de curta duração de Libras Instrumental no contexto da 
saúde. O curso possui uma carga horária de 36 horas, sendo 8 horas. presenciais e 28 horas à 
distância, composto com 5 guias interativos com conteúdos e videoaulas de sinais gerais e espe-
cíficos da saúde, textos complementares, dicionários em Libras.

Registro do Produto
Registro ISBN: 978-65-00-09148-9 - Curso Instrumental de Libras com ênfase na área da saú-
de.

Disponibilidade do Produto
Irrestrita, resguardados os diretos à autoria, proibido o uso comercial por terceiros.

Divulgação
Meio digital

URL
https://www.ifnmg.edu.br/dissertacoes-e-produtos-educacionais-profept

Idioma
Português Brasileiro

Cidade/País
Montes Claros, Brasil

Ano
2020

Origem do Produto
Desenvolvido no Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto 
Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG).
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APRESENTAÇÃO

Este e-book é resultado da pesquisa do Mestrado Profissional em Educação Pro-
fissional e Tecnológica cujo objetivo foi a oferta de um curso de Libras Instrumental de curta 
duração no contexto da saúde, aos alunos do Curso Técnico em Enfermagem do Instituto 
Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG).

A finalidade deste produto é apresentar a proposta do curso híbrido desenvolvido 
e aplicado aos alunos do Curso Técnico de Enfermagem do IFNMG, bem como servir de guia 
e material didático para que cursos da área da saúde possam aplicar esse conteúdo para o 
ensino dos conceitos básicos de Libras aos alunos de suas instituições. O curso proposto 
possui carga horária de 36 horas - oito horas presenciais e 28 horas à distância.

Desta forma, o e-book foi construído em duas partes. A primeira apresenta a es-
trutura do curso e a metodologia aplicada, enquanto que a segunda apresenta os materiais e 
guias interativos desenvolvidos.

Desejamos que este material possa embasar as Instituições e cursos que queiram 
introduzir a Libras em seus planos curriculares ou disciplinas, com as adequações e reformu-
lações necessárias e cabíveis à sua realidade.

Os Autores.
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INTRODUÇÃO

O Curso de Libras de curta duração, no contexto da saúde, produto do mestrado 
profissional do IFNMG, teve uma carga horária de 36 horas – oito horas presenciais e 28 ho-
ras à distância, no período de dois meses e meio.

Este produto foi construído com base na organização sequencial elaborada por 
Moreira e Masini (1982) e adaptada pela pesquisadora, a qual se fundamenta na teoria da 
Aprendizagem Significativa de Ausubel (1980) para o ensino de uma língua estrangeira (Li-
bras como segunda língua para ouvintes), tendo em vista os organizadores prévios1. 

Dessa forma, a organização sequencial utilizada é a seguinte: 

1. O que o educando já sabe;

2. Os conceitos de frase e som/parâmetros;

3. Entonação/Expressões não manuais;

4. Estrutura da frase;

5. Significados da palavra dentro da estrutura da frase;

6. Prática.

Na primeira parte do e-book estão descritas toda a estrutura, a metodologia apli-
cada e os recursos necessários para aplicação do curso: curso híbrido, aulas presenciais e 
à distância pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA; orientações aos alunos, conteúdo 
programático; organização didático-pedagógica.

Na segunda parte estão dispostos os guias interativos desenvolvidos que poderão 
ser utilizados de maneira associada à sala virtual como também dissociado, dependendo do 
objetivo que pretenda atingir.

1. Ausubel et al. (1980, p. 144) propõe na sua teoria a utilização dos organizadores prévios como recurso 
didático e que sirvam de âncora para facilitar a aprendizagem significativa e afirma que “a principal função 
do organizador está em preencher o hiato entre aquilo que o aprendiz já conhece e o que precisa conhecer  
antes de poder aprender significativamente a tarefa com que se defronte”.
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PRIMEIRA PARTE

A primeira parte deste produto apresenta a estrutura do curso, todas as atividades 
desenvolvidas, incluindo os encontros e atividades presenciais e à distância. A construção da 
sala de aula virtual e as correções durante o processo de aplicação.

As oito horas presenciais foram ministradas da seguinte forma: a primeira aula 
presencial de quatro horas oportunizou aos estudantes conhecer o programa e cronograma 
do curso, ter o primeiro contato com o professor surdo de Libras e iniciar o conteúdo progra-
mático do curso; a segunda aula presencial, também de quatro horas, foi ministrada no último 
dia do curso pela pesquisadora e o professor surdo, sendo executada uma prática avaliativa 
por meio de uma simulação de um atendimento à saúde de um paciente surdo. As figuras 1 
e 2 apresentam momentos dos dois encontros presenciais realizados.

Figura 1: Primeiro encontro 
presencial.

Fonte: Elaborada pela Autora.

Figura 2: Segundo encontro 
presencial.

Fonte: Elaborada pela Autora.

Aulas Presenciais
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As aulas à distância foram organizadas pela pesquisadora dentro da proposta da 
organização sequencial das unidades de ensino de Moreira e Masini (1982). As aulas foram 
ministradas pelo professor surdo e alocadas no guia interativo de cada unidade, sendo posta-
das na sala virtual do AVA do IFNMG. Os alunos foram cadastrados previamente e, a partir de 
sua identificação e senha, conseguiram acessar a sala virtual através do seguinte endereço 
eletrônico: https://virtual2.ifnmg.edu.br/login/index.php. A figura 3 apresenta a interface da 
sala virtual após a identificação do usuário.

Vale destacar que nessa interface os alunos visualizam facilmente, do lado es-
querdo da tela, as cinco unidades de estudo do curso.

A sala de aula virtual foi organizada e acompanhada pela pesquisadora durante o 
curso. As aulas eram disponibilizadas semanalmente e propostas no guia interativo (disponí-
veis na segunda parte deste e-book) com as seguintes atividades: aulas em vídeo legenda-
das com o instrutor surdo, atividades práticas direcionadas à respectiva unidade em estudo e 
sugestões por meio de arquivo com textos, artigos, instruções e fóruns. As atividades realiza-
das pelos alunos eram encaminhadas para a pesquisadora por meio do AVA.

 Na aba “Geral” da página do curso, conforme apresentado na figura 4, encontra-
va-se disponível:

• Mensagem de boas-vindas aos estudantes;
• Orientações gerais sobre o curso;
• Dicionário completo de Libras de Capovilla;
• Mini-dicionário de Libras;
• Avisos gerais.

Aulas à Distância

Figura 3: Interface da Sala Virtual no AVA. Fonte: Elaborada pela Autora.
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Foram definidas, em conformidade com a organização sequencial adotada por 
Moreira e Masini (1982), 5 unidades de ensino, sendo a unidade 6 “prática” desenvolvida em 
conjunto com as unidades anteriores, conforme a organização didático-pedagógica apresen-
tadas no quadro a seguir e cada unidade explicitada nas páginas seguintes.

Figura 4: Aba “Geral” da página do curso. Fonte: Elaborada pela Autora.

PERÍODO CONTEÚDO METODOLOGIA ATIVIDADE

23/09 a 13/10

Unidade 1
1.1 Alfabeto manual
1.2 Números
1.3 Saudações
1.4 Expressões faciais Prática

Aula presencial: 4h
- Apresentação pessoal 
Aulas à distância: 7h
- Vídeoaulas
- PDF interativo
- Estudo de artigos
- Fórum temático

Atividade gravada e inserida no AVA:
- Apresentação pessoal

14/10 a 31/10

Unidade 2
2.1 Parâmetros da Libras
2.2 Verbos
2.3 Pronomes
2.4 Frases: afirmativa, negativa, 
exclamativa, interrogativa

Aulas à distância: 7h
- Videoaulas
- PDF interativo
- Estudo de artigos
- Fórum temático

Postagem de um pequeno vídeo ela-
borado por cada estudante reprodu-
zindo os sinais estudados e inserido 
no AVA:
- Frases: afimativa, negativa, interro-
gativa e exclamativa

01/11 a 15/11

Unidade 3
3.1 Expressões não manuais
3.2 Sinais específicos da área da 
saúde
3.3 Diálogos com sinais da área 
da saúde

Aulas à distância: 7h
- Videoaulas
- PDF interativo
- Estudo de artigos
- Fórum temático

Atividade gravada e inserida no AVA:
- Apresentação de um pequeno diálo-
go com sinais estudados

16/11 a 30/11

Unidade 4
4.1 Verbos
4.2 Verbos direcionais e verbos 
não direcionais
4.3 Aplicação dos verbos na frase

Aulas à distância: 7h
- Videoaulas
- PDF interativo
- Estudo de artigos

Práticas das videoaulas

01/12 a 07/12

Unidade 5
5.1 A prática permeará todas as 
primeiras quatro unidade
5.2 Simulação de atendimento ao 
paciente surdo

Aula presencial: 4h
- Simulação de atendimento

Simulação de atendimento ao pacien-
te, presencial e individualmente
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UNIDADE 1: O que o educando já sabe.

2. Criador do vídeo “Min e as mãozinhas” encontrados no endereço eletrônico https://labedu.org.br/min-e-
-maozinhas-animacao-em-libras/
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OBJETIVOS
• Reconhecer o alfabeto manual identificando e sinalizando nomes de pessoas e endereços;
• Cumprimentar e despedir-se utilizando as expressões de saudação e despedida adequados; 
• Fazer pedidos e agradecimentos;
• Conhecer e aprender números cardinais, ordinais e de quantidade e seus usos e funções;
• Utilizar expressões faciais, empregando-as de acordo com as situações apresentadas.

CONTEÚDO
• Vídeo: “Min e as mãozinhas” – esse material criado por Paulo Henrique dos Santos² serviu 

de organizador prévio introdutório para atingir a organização sequencial daquilo que o aluno 
já sabe;

• Guia interativo: material elaborado com as videoaulas do conteúdo proposto para a unidade 1 
e o direcionamento de estudo, incluindo atividades no próprio material para a prática dos sinais 
ensinados, sugestões de leituras complementares, atividades práticas a serem realizadas e 
postadas no AVA, incentivo à participação dos fóruns da sala virtual;

• Vídeos do guia interativo: essa atividade fora adotada para resolver um problema no decor-
rer do curso onde diversos alunos não conseguiam visualizar os vídeos diretamente no guia 
interativo, devido à falta de compatibilidade com o software de leitura que estavam utilizando. 
Desta forma, os vídeos foram disponibilizados separadamente em outra pasta na sala virtual 
para facilitar o acesso de todos, inclusive daqueles que apresentaram as dificuldades de aces-
so no guia interativo;

• Leituras complementares: artigos tratando da temática de estudo para a unidade 1, por 
exemplo, alfabeto e vocabulário de libras, cultura e identidade surda.

• Fórum de discussão 1: o fórum foi destinado à discussão dos conteúdos estudados no guia 
interativo, dos textos complementares e no vídeo “Min e as mãozinhas” e também para escla-
recimentos de dúvidas gerais;

• Atividade 1: relacionada à parte prática do curso, cada aluno elaborou um vídeo apresentan-
do os sinais aprendidos nessa unidade e o submeteu no AVA.

Figura 5: Estrutura da Unidade 1 no AVA. Fonte: Elaborada pela Autora.

A figura 5 apresenta a estrutura da Unidade 1 no AVA conforme o conteúdo desen-
volvido. Vale ressaltar que as demais unidades seguem praticamente a mesma estrutura e, 
por esse motivo, não iremos adicionar suas respectivas figuras.

https://labedu.org.br/min-e-maozinhas-animacao-em-libras/
https://labedu.org.br/min-e-maozinhas-animacao-em-libras/


UNIDADE 2: Conceitos de frases e som/parâmetros.

3. Intérprete de Libras com vídeoaulas no endereço eletrônico https://danrleyoliveira.com.br.
4. Vídeo disponível youtube no endereço https://www.youtube.com/watch?v=CrdLrX42vEM.
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OBJETIVOS
• Conhecer o processo de formação dos sinais em Libras (parâmetros);
• Identificar aspectos gramaticais de Libras relacionados aos pronomes, advérbios, verbos;
• Entender como se constrói a estrutura das frases em Libras.

OBJETIVOS
• Descrever as Expressões não-manuais (ENMs) a fim de demonstrar sua função linguística 

na Libras.

CONTEÚDO
• Vídeos sobre parâmetros: os vídeos cedidos por Danrley Oliveira3 serviram como organi-

zador prévio expositório para ensinar o conteúdo da unidade 2, os conceitos de frase e som/
parâmetros;

• Vídeo passo a passo para o guia: esse vídeo foi criado para ajudar os estudantes que ainda 
apresentavam dificuldades em acessar o guia. A falta de conhecimento de informática foi um 
pequeno obstáculo no início do curso, superado com o vídeo tutorial;

• Guia interativo: elaborado com o conteúdo da unidade 2;
• Vídeos do guia interativo: foram postados em pasta separados para facilitar o acesso daque-

les alunos que ainda não tinham conseguido acessá-los no guia;
• Leituras complementares: foram disponibilizados textos para aprofundamento teórico dos 

conteúdos sobre parâmetros da Libras, estruturação frasal;
• Fórum de discussão 2: destinado a discussão dos conteúdos, tais como: parâmetros da Li-

bras, estruturação frasal e as dúvidas acerca de todo o material disponibilizado;
• Atividade 2: proposta para avaliar os conhecimentos dos alunos durante o processo. Os alu-

nos deveriam sinalizar frases simples ensinadas nas videoaulas por meio do AVA.

CONTEÚDO
• Vídeo – “Como não esquecer os sinais em Libras”: esse vídeo de Aninha4 teve por ob-

jetivo trabalhar o organizador prévio comparativo da teoria da aprendizagem significativa de 
Ausubel; na perspectiva da diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa

• Guia interativo: permitiu trabalhar o conteúdo proposto com sinais específicos da saúde;
• Vídeos do guia interativo: nesta unidade os alunos já haviam conseguido acessar os ví-

deos do guia, contudo, solicitaram que os vídeos continuassem sendo disponibilizados na 
pasta separadamente;

• Leituras complementares: nesta unidade os textos complementares foram destinados aos 
sinais no contexto da saúde. Foram disponibilizados dois arquivos em PDF com sinais es-
pecíficos de patologias, sintomatologias, exames e especialidades médicas;

• Fórum de discussão 3: os debates dos alunos nesse fórum foram acerca dos sinais es-
pecíficos da saúde;

UNIDADE 3: Entonação/Expressões não manuais.

https://danrleyoliveira.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=CrdLrX42vEM


UNIDADE 4: Estruturas da frase
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OBJETIVOS
• Adquirir vocabulário: especialidades médicas, patologias e exames;
• Reconhecer os sinais de verbos direcionais e verbos não direcionais nas aplicações das fra-

ses.

OBJETIVOS
• Sistematizar e consolidar por meio de atividades práticas o conteúdo estudado sobre a Libras.

CONTEÚDO
• Guia interativo 4: o conteúdo e as atividades propostas foram voltadas para construção de 

frase simples envolvendo os sinais no contexto da saúde;
• Vídeos do guia interativo: novamente foram disponibilizados todos os vídeos constantes no 

guia interativo na pasta separadamente;
• Leituras Complementares: foram disponibizados textos de cursos de Libras com fotos de 

sinais no contexto da saúde para enriquecer os sinais trabalhados nas videoaulas;
• Fórum 4: destinado para sanar as dúvidas sobre os sinais apresentados na unidade. Vale 

ressaltar que a maior parte das discussões desse fórum foi conduzida através do aplicativo 
WhatsApp, meio pelo qual não havia sido proposto inicialmente na pesquisa, mas que fora 
utilizado, por solicitação dos alunos.

CONTEÚDO
• Guia interativo 5: nesta unidade o guia foi construído só com vídeos, explicando o atendi-

mento do surdo no hospital e demonstrando como pode ser realizado o atendimento do surdo 
pelo enfermeiro; 

• Vídeos do guia interativo: novamente foram disponibilizados todos os vídeos constantes no 
guia interativo na pasta separadamente;

• Fórum e atividade: não foram disponibilizados fórum e atividades nesta unidade para que as-
sim os alunos pudessem praticar mais as aulas que foram disponibilizadas no guia interativo. 
As dúvidas foram esclarecidas na aula presencial.

UNIDADE 5: Significados da palavra dentro da estrutura 
da frase

• Atividade 3: destinada à prática dos alunos. Deveriam escolher um colega, filmar um diálogo 
com os sinais estudados, conforme vídeos disponibilizados no guia interativo 3 e postar no 
AVA.



Para o desenvolvimento e aplicação deste produto foi necessário ter disponível 
a infraestrutura do Centro de Educação à Distância (CEAD) do IFNMG para a criação do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Contudo, os materiais didáticos da segunda parte 
deste e-book poderão ser utilizados no próprio PDF, sem necessariamente estar inserido em 
uma sala de aula virtual.

Com relação à elaboração das videoaulas, contamos com a colaboração de pro-
fessores surdos que possuem conhecimento e formação para ministrar as aulas em Libras.

Além do CEAD e dos professores surdos, foi necessário também o apoio da co-
ordenação do curso para a oferta das aulas presenciais através da concessão de local e 
condições físicas necessárias para a sua execução. 

Por fim, foi necessária a adesão dos alunos, sujeitos dessa pesquisa, que nesse 
produto se efetivou por meio da divulgação do curso e inscrição prévia no AVA.

Recursos necessários para a produção e aplicação 
do Produto
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SEGUNDA PARTE

Nesta parte do e-book estão disponíveis os vídeos utilizados no AVA como organi-
zador prévio da teoria de Ausubel e os guias interativos utilizados em cada unidade.

Para Ausubel et al. (1980, p.144) “a principal função do organizador está em pre-
encher o hiato entre aquilo que o aprendiz já conhece e o que precisa conhecer  antes de 
poder aprender significativamente a tarefa com que se defronte”.  Desta forma, as três pri-
meiras unidades iniciaram com três tipos de organizador-prévio: comparativo, expositório, 
pseudo-organizador5.

Ressalta-se que os guias interativos foram utilizados como conteúdo didático do 
curso, podendo ser utilizados também isoladamente ou dentro de outra metodologia de en-
sino.

Este tutorial auxiliará você no uso dos guias interativos. Nele consta informações 
de como assistir aos vídeos, acessar os botões com os sinais da Libras e os links para aces-
so aos textos complementares do curso.

Para executar os vídeos será necessário a instalação do Adobe Flash Player em 
seu computador. Para instalar basta acessar o link: https://get.adobe.com/br/flashplayer/.

TUTORIAL PARA OS GUIAS INTERATIVOS

LIBRAS 14
5. Definição dos organizadores prévio virão em cada unidade.

Assista ao vídeo antes de iniciar a leitura das unidades.

Vídeo
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

https://get.adobe.com/br/flashplayer/





UNIDADE 1
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É empregado quando o material for relativamente familiar a fim de integrar novas 
ideias e no auxílio da discriminação entre ideias novas e as existentes. (MOREIRA, MASINI, 
1982).

ORGANIZADOR PRÉVIO COMPARATIVO

Fonte: Vídeo cedido por Paulo Henrique dos Santos, disponível em https://www.youtube.com/channel/UCJtO-
TvG4EvBGkvtTVVv8Lpg

Assista ao vídeo “Min e as Mãozinhas”

Vídeo

https://www.youtube.com/channel/UCJtOTvG4EvBGkvtTVVv8Lpg
https://www.youtube.com/channel/UCJtOTvG4EvBGkvtTVVv8Lpg
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Vídeo
Este ícone indica que 
você pode interagir com 
a mídia ao lado e assim 
assistir ao video.

Vocabulário
da.ti.lo.lo.gi.a  dɐtiluluˈʒiɐ. Nome feminino. Técnica de comunicação por 
meio de sinais feitos com os dedos ou com as mãos, usado por surdos e 
inventado pelo abade de L’Epée (1712-1789) – Fonte: infopédia

Unidade 1
O que o educando já sabe

• Reconhecer o alfabeto manual identificando e sinalizando nomes de pessoas e endere-
ços.

• Cumprimentar e despedir-se utilizando as expressões de saudação e despedida ade-
quados; fazer pedidos e agradecimentos.

• Conhecer e aprender números cardinais, ordinais e de quantidade e seus usos e fun-
ções.

• Utilizar expressões faciais, empregando-as de acordo com as situações apresentadas.

Objetivos

Nesta unidade, você inicialmente conhecerá o alfabeto manual, estruturas básicas da 
Libras para saudar e apresentar-se. Também verá como utilizar os números e informar seu 
nome e nomes de pessoas, endereço. Estes conteúdos auxiliarão em um contato inicial bá-
sico, mas fundamental, para a comunicação em Libras.

Veja os vídeos e os ícones, pause, veja quantas vezes achar necessário para que 
possa aprender a datilologia do alfabeto manual e os sinais relacionados a cada tema. Lem-
bre-se de ler os textos que foram sugeridos no final desse guia.

1. APRENDENDO O ALFABETO MANUAL
“O alfabeto datilológico ou alfabeto manual é a denominação referente ao alfabeto em 

LIBRAS e tem a função de permitir a soletração das palavras ao surdo; é utilizado para pala-
vras que não possuem sinal representativo” (Portal da educação).

 1.1. Assista ao vídeo e aprenda o alfabeto manual

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Fonte: Imagem extraída do site: https://br.pinterest.com/pin/806285139513685703/. Acesso em 29 de julho de 2019.

1.2 Exercitando!

https://br.pinterest.com/pin/806285139513685703/
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Fonte: Imagem extraída do site: http://www.cursodelibras.org/artigos/saudacoes-em-libras/. Acesso em 08 de agosto 
de 2019.

Vídeo

Interativo
Este ícone indica que você 
pode interagir com os bo-
tões abaixo.

Para reforçar!
Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

2. SAUDAÇÕES, DESPEDIDAS E AGRADECIMENTOS
É importante observar que quando interagimos com pessoas precisamos nos comuni-

car com elas. Você pode aprender agora como saudar e se despedir de alguém, no vídeo a 
seguir você conhecerá alguns desses sinais:

2.1 Assita ao vídeo: saudações, despedidas, agradecimentos

 2.2 Exercitando!
 Repita os sinais do vídeo. Veja que no vídeo cada sinal foi realizado 2 vezes para que 
dê tempo você fazer junto com ele.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

http://www.cursodelibras.org/artigos/saudacoes-em-libras/
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Fonte: Imagem extraída do site: http://www.cursodelibras.org/artigos/saudacoes-em-libras/. Acesso em 08 de agosto 
de 2019.

Interativo

http://www.cursodelibras.org/artigos/saudacoes-em-libras/
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Fonte: Imagem extraída do artigo “Matemática em Libras”. (ZANÚBIA, 2007).

Vídeo

Confira no vídeo a seguir a forma correta de realizar os sinais aprendidos na seção 
anterior.

3. APRENDENDO NÚMEROS CARDINAIS, NÚMEROS CARDINAIS DE 
QUANTIDADE E NÚMEROS ORDINAIS

O Número Cardinal indica o número ou quantidade dos elementos que constituem 
um conjunto. Eles são utilizados em nosso dia a dia para representar diversas funções, por 
exemplo: o número de telefone, CPF, identidade, número da conta do banco, número da 
casa, número do sapato e etc. 

Perceba que tem uma pequena diferença nos números cardinais, eles são utilizados 
de duas maneiras diferentes:

a) Cardinais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observe a configuração de mão.

Exemplos: número de casa, número do ônibus, número de telefone, etc.

b) Cardinais de quantidade: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veja a configuração de mão, do 
número um ao quatro é diferente. A partir do número cinco, a configuração de mão perman-
ece igual ao número cardinal acima.

Exemplos: quantidade de objetos, quantidade de casas, quantidade de ônibus, etc.
Fonte: Imagem extraída do artigo “Matemática em Libras”. (ZANÚBIA, 2007).

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Fonte: Imagem extraída do artigo “Matemática em Libras”. (ZANÚBIA, 2007).

Vídeo

3.2. Para reforçar: veja a diferença entre os sinais dos números.
NÚMEROS CARDINAIS

Interativo

Exemplos: andar de um prédio, número de ordem numa fila, etc.

3.1. Assista agora ao vídeo de números cardinais, números cardinais de 
quantidade e números ordinais.

c) Números ordinais: Indicam ordem, posição ou lugar ocupado em uma série: 1º 
(primeiro), 2º (segundo), 3º (terceiro),..., 100º (centésimo).

Fonte: Imagem extraída do artigo “Matemática em Libras”. (ZANÚBIA, 2007).

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Fonte: Imagem extraída do artigo “Matemática em Libras”. (ZANÚBIA, 2007).

Fonte: Imagem extraída do artigo “Matemática em Libras”. (ZANÚBIA, 2007).

Interativo

Interativo

NÚMEROS CARDINAIS PARA QUANTIDADE
São sinalizados sem a adição de movimento, porém há diferença na configuração de 

mão e no posicionamento dos números de 1 a 4.

NÚMEROS ORDINAIS
São sinalizados com movimento trêmulo.
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Fonte: Imagem extraída do site: http://oficinadelibras.blogspot.com/2019/05/atividades-numerais-em-libras-1.html. 
Acesso em 08 de agosto de 2019.

3.2 Exercitando!

http://oficinadelibras.blogspot.com/2019/05/atividades-numerais-em-libras-1.html
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 Agora faça um pequeno vídeo se apresentando e poste no fórum 1 (link disponível na 
sala do AVA) Caso precise, volte novamente ao vídeo e veja como o professor fez. No vídeo 
precisará constar:

• o cumprimento: “bom dia” ou “boa tarde” ou “boa noite” ou “olá” ou “oi”;
• o seu nome: utilizando o alfabeto manual - datilologia;
• os números: cardinal e ordinal;
• despedida: “tchau”.

Esminger, Judy. Alfabeto Manual: Curso Básico de Libras. Associação dos Profissionais 
Tradutores / Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais de Mato Grosso do Sul – APILMS. Dis-
ponível em < http://atividadeparaeducacaoespecial.com/wp-content/uploads/2014/07/CUR-
SO-B%C3%81SICO-DE-LIBRAS.pdf>. A cessado em 5 de agosto de 2019.

Dada, Zanúbia. Matemática em Libras. Artigo 06 da RVCSD Nº 09, 2007 julho. Disponí-
vel em <https://editora-arara-azul.com.br/site/admin/ckfinder/userfiles/files/Artigo%2006%20
da%20RVCSD%20n%C2%BA%2009%20ZAN%C3%9ABIA%20DADA.pdf>. Acessado em 5 
de agosto de 2019.

Bisol, Cláudia A.; Valentini, Carla Beatriz. O Alfabeto Manual. Objeto de Aprendizagem In-
cluir  - UCS/FAPERGS, 2011. Disponível em <http://www.grupoelri.com.br/Incluir/downloads/
OA_SURDEZ_Alfabeto_Manual_Texto.pdf>. Acessado em 5 de agosto de 2019.

Bigogno, Paula. Identidade, Cultura e Comunidade Surda. Graduação Ciências Sociais, 
UFJF. 2010-2011. Disponível em <http://www.ufjf.br/graduacaocienciassociais/files/2010/11/
Cultura-Comunidade-e-Identidade-Surda-Paula-Guedes-Bigogno.pdf>. Acessado em 8 de 
agosto de 2019.

4. ATIVIDADE PRÁTICA

5 SUGESTÕES DE LEITURA

CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. (Org.). Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue 
da Língua de Sinais Brasileira. 3.ed. São Paulo SP: Edusp/ MEC, 2006.

Datilologia in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 
20032019. [consult. 2019-07-20 23:17:38]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/
dicionarios/lingua-portuguesa/datilologia.
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http://atividadeparaeducacaoespecial.com/wp-content/uploads/2014/07/CURSO-B%C3%81SICO-DE-LIBRAS.pdf>
https://editora-arara-azul.com.br/site/admin/ckfinder/userfiles/files/Artigo%2006%20da%20RVCSD%20n%C2%BA%2009%20ZAN%C3%9ABIA%20DADA.pdf
https://editora-arara-azul.com.br/site/admin/ckfinder/userfiles/files/Artigo%2006%20da%20RVCSD%20n%C2%BA%2009%20ZAN%C3%9ABIA%20DADA.pdf
http://www.grupoelri.com.br/Incluir/downloads/OA_SURDEZ_Alfabeto_Manual_Texto.pdf
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http://www.ufjf.br/graduacaocienciassociais/files/2010/11/Cultura-Comunidade-e-Identidade-Surda-Paula-Guedes-Bigogno.pdf
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/datilologia
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/datilologia
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1. Subsunçor ou ideia-âncora – ideia (conceito ou proposição) mais ampla, que funciona como subordinador 
de outros conceitos na estrutura cognitiva e como ancoradouro no processo de assimilação. Como resul-
tado dessa interação (ancoragem), o próprio subsunçor é modificado e diferenciado. (MOREIRA; MASINI, 
1982, p. 104).

ORGANIZADOR PRÉVIO EXPOSITÓRIO

Assista ao vídeo “Instrodução aos parâmetros da Libras”.

É empregado quando a aprendizagem do material a ser utilizado for totalmente não-
-familiar a fim de prover subsunçores1 relevantes aproximados. 

Vídeo
Vídeos cedidos por Danrley Oliveira. Disponível em Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-
fMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw




https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
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Unidade 2
Conceitos de frases e som/parâmetros

• Conhecer o processo de formação dos sinais em Libras (parâmetros);
• Utilizar expressões faciais, empregando-as de acordo com as situações apresentadas;
• Identificar aspectos gramaticais de Libras relacionados aos pronomes, advérbios, verbos;
• Entender como se constrói a estrutura das frases em Libras.

Nesta unidade, você aprenderá sinais acerca dos parâmetros da Libras e do tempo: 
calendário, horas e advérbios. Iniciará também a aprendizagem de alguns verbos, pronomes 
e construção de frases: afirmativas, negativas, exclamativas e interrogativas.

 Para aprofundar acerca dos temas aqui expostos, sugerimos que leia também os tex-
tos complementares que se encontram disponíveis ao final desse guia.

Veja os vídeos e os ícones, pause, assista quantas vezes achar necessário para que 
possa aprender os sinais relacionados a cada tema.

Vamos lá!

1. APRENDENDO OS PARÂMETROS DA LIBRAS

1.1. Os Cincos Parametros da Libras2

As línguas que as comunidades surdas do mundo desenvolveram, passam por proces-
sos de denominação um pouco diferentes, embora comparáveis em alguns pontos aos das 
outras línguas orais.

Quando falamos sobre os articuladores da língua de sinais, certamente podemos pen-
sar em mãos. Mas na realidade, são usados como articuladores, além de mãos, outras partes 
do corpo, como a cabeça, face e tronco.

 Nesse artigo, vamos nos concentrar nos cinco parâmetros formativos das Libras, sen-
do eles, componentes manuais do sinal e também não manuais. Confira!

Objetivos

2. Esse texto foi extraído na íntegra do site: http://www.libras.com.br/os-cinco-parametros-da-libras

http://www.libras.com.br/os-cinco-parametros-da-libras
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 1.2. A configuração da mão
A configuração adotada pela mão, tem como resultado a posição dos dedos. Embora 

seja verdade que cada idioma tem seu próprio repertório de configurações, existem algumas 
que são as mais comuns porque são as mais simples.

 1.2.1. Assista ao vídeo “Configuração de Mão”

1.3. Ponto ou local de articulação
Este parâmetro indica onde o sinal pode ser tocado no corpo ou no espaço sígnico, 

que é o espaço encontrado em frente do assinante. Ele é delimitado pela extensão máxima 
dos braços e ocorre acima da cabeça ou para frente. Deve-se dizer que no discurso normal 
as extremidades são articuladas em um espaço mais limitado que a extensão máxima que 
mencionamos e que, portanto, o tamanho do sinal pode ser comparado à intensidade da voz.

 1.3.1. Assista ao vídeo “Ponto de Articulação e Locação”

Vídeo

Vídeo

Fonte: Vídeo cedido por Danrley Oliveira. Disponível em Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfMubI-
5KZrlwe2RrOC-2kqw

Fonte: Vídeo cedido por Danrley Oliveira. Disponível em Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfMubI-
5KZrlwe2RrOC-2kqw







https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
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1.4. Orientação/direcionalidade
É o plano em direção ao qual a palma da mão é orientada. Alguns sinais têm a mesma 

configuração, o mesmo ponto de articulação e o mesmo movimento, e diferem apenas na 
orientação da mão. É importante perceber como a modificação de um único parâmetro pode 
alterar completamente o significado do sinal.

 1.4.1. Assita ao vídeo “Orientação da Mão”

1.5. O movimento
Os sinais geralmente não são estáticos em um local, mas, ao contrário, contêm algum 

movimento. Dessa forma, podemos entender que o parâmetro de movimento refere-se ao 
modo como as mãos se movimentam (movimento linear, em movimento da forma de sete 
arqueada, circular, simultânea ou alternada com ambas as mãos, etc.) e para onde estão 
movimentando (para a frente, em direção a direita, esquerda, etc.).

 1.5.1. Assita ao vídeo “Movimento”

Vídeo

Vídeo

Fonte: Vídeo cedido por Danrley Oliveira. Disponível em Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfMubI-
5KZrlwe2RrOC-2kqw

Fonte: Vídeo cedido por Danrley Oliveira. Disponível em Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfMubI-
5KZrlwe2RrOC-2kqw







https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
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1.6. Expressão facial e/ou corporal
Também chamados de componentes não manuais: as expressões faciais e corporais, 

vocalizações parciais de palavras ou padrões labiais e movimentos dos olhos, cabeça e cor-
po. Eles têm um papel importante na produção de sinais, para que possam assumir que o 
sinal adquire um significado ou outro.

Esse último parâmetro não manual, é aquele no qual incluímos todas as marcas ne-
cessárias para articular o sinal e que não fazem parte dos componentes manuais. Devemos 
ter em mente que essa diferença é necessária quando queremos especificar a palavra a que 
nos referimos na língua de sons ou oral. Na língua de sinais, o sinal é o mesmo e o padrão 
dos lábios desaparece.

• Componente oral: são os gestos feitos com a boca e bochechas que fazem parte 
da descrição fonológica do sinal.

• Componente falado: é o gesto labial relacionado à palavra oral correspondente 
ao sinal. Muitas vezes distingue homônimos manuais, isto é, sinais que em seus 
componentes manuais são idênticos.

• Posição da sobrancelha e da testa: As sobrancelhas podem ser franzidas ou 
levantadas, além da posição neutra.

• Outros aspectos importantes da expressão facial e/ou corporal: direção do olhar, 
posição do corpo, posição e/ou movimento da cabeça, expressão facial global.

Todos esses parâmetros desempenham uma função distintiva, isto é, a mudança de 
apenas um dos parâmetros, mantendo os outros iguais, podendo dar origem a um sinal to-
talmente diferente.

 É por isso que é extremamente importante que você observe cuidadosamente os 
sinais que aprenderá ao longo do contato com a Libras, observando cada um dos seus pa-
râmetros e reproduzindo-os corretamente.

 1.6.1. Assista ao vídeo “Expressões”

Vídeo
Fonte: Vídeo cedido por Danrley Oliveira. Disponível em Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfMubI-
5KZrlwe2RrOC-2kqw




https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
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Interativo

Fonte. Imagem extraída do livro “Formação continuada para Tradutores/Intérpretes de Libras”. 
(PEDROZA, BALLOCK,GONDIM, 2012).

Exercitando!
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2. APRENDENDO MEDIDAS DE TEMPO: CALENDÁRIO, ANO, MESES, 
SEMANA

A aprendizagem das medidas de tempo consiste na organização de conteúdos de 
maneira clara e objetiva. É necessário observar os sinais dos vídeos, a função social e o 
contexto ao expressar. Leia o material complementar para melhor entendimento.

2.1. Assista ao vídeo e aprenda: Calendário.

2.2. Assista ao vídeo e aprenda: Ano.

Vídeo

Vídeo

Para reforçar!
Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

Para reforçar!
Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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2.3. Assista ao vídeo e aprenda: Meses.

2.4. Assista ao vídeo e aprenda: Semana.

Vídeo

Vídeo

Para reforçar!
Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

Para reforçar!
Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Interativo

Fonte: Imagem extraída do site: http://oficinadelibras.blogspot.com/2019/05/atividades-numerais-em-libras-1.
html. Acesso em 08 de agosto de 2019.

Fonte: Imagem extraída do site: https://pt.slideshare.net/mideslan/libras-calendario. Acesso em 08 de agosto de 
2019.

Marque no calendário acima:

Dia:       Qual dia da semana é? __________________________

Dia:       Qual dia da semana é? __________________________

Dia:       Qual dia da semana é? __________________________

Dia:       Qual dia da semana é? __________________________

Dia:       Qual dia da semana é? __________________________

Exercitando!
 Observe os sinais nos botões e exercite. Observe os movimentos que 
cada um requer. Veja, reveja e sinalize quantas vezes forem necessárias para 
aprender.

https://pt.slideshare.net/mideslan/libras-calendario
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3. APRENDENDO HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS
Na Libras existe diferença para a sinalização de horário e duração. Para se referir a 

hora, no sentido de horário, o sinal aponta para o pulso. Já para se referir a hora, no sentido 
de duração, o sinal é realizado por um círculo ao redor do rosto.

Veja a sinalização no vídeo.

3.1. Assista ao vídeo e aprenda: horas, minutos e segundos.

4. APRENDENDO CLASSES GRAMATICAIS: ADVÉRBIOS DE TEMPO, 
PRONOMES E VERBOS

O advérbio na Libras é marcado com sinais adverbiais ou itens léxicos como: HOJE, 
ONTEM, AMANHÃ, AGORA, ANO-QUE-VEM, etc.

4.1. Assista ao vídeo e aprenda: Advérbios de tempo.

Vídeo

Vídeo

Para reforçar!
Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

Para reforçar!
Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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3. Esse material foi extraído na íntegra Curso Básico Libras em Contexto: https://www.faseh.edu.br/bibliote-
ca_/arquivos/acervo_digital/Libras_em_contexto_Livro_do_Professor.pdf

4.2. Pronomes3

 4.2.1. Pronomes pessoais
A Libras possui um sistema pronominal para representar as pessoas do discurso. 

Primeira pessoa (singular, dual, trial, quatrial e plural): EU; NÓS-2, NÓS-3, NÓS-4, NÓS- 
GRUPO, NÓS/NÓS-TOD@S:

• Primeira Pessoa do Singular: EU;
Apontar para o peito do enunciador (a pessoa que fala).

• Primeira Pessoa do Plural: NÓS-2, NÓS-3, NÓS-4, NÓS/NÓS-TOD@S;

• Segunda Pessoa do Singular: VOCÊ;
Apontar para o interlocutor (a pessoa com quem se fala).

Esse material foi extraído na íntegra Curso Básico Libras em Contexto: https://www.faseh.edu.br/biblioteca_/arquivos/acervo_digital/Libras_em_contexto_Livro_do_ Professor.pdf
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• Segunda pessoa (singular, dual, trial, quatrial e plural): VOCE, VOCE-2, VOCÊ-3, 
VOCE-4, VOCE-GRUPO, VOCES/VOCES-TOD@S;

• Terceira pessoa do singular: EL@;
Apontar para uma pessoa que não está na conversa ou para um lugar convencio-
nado para uma pessoa 
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• Terceira Pessoa do Plural: EL@-2, EL@-3, EL@-4, EL@S/EL@S-TOD@, EL@S-
-GRUPO.

 4.2.2. Pronomes demonstrativos
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Vídeo
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

 4.2.3. Pronomes possessivos
Os pronomes possessivos, como os pessoais e demonstrativos, também não pos-

suem marca para gênero e estão relacionados às pessoas do discurso e não à coisa possu-
ída, como acontece em português:

Para a primeira pessoa: ME@, pode haver duas configurações de mão: uma é a mão 
aberta com os dedos juntos, que bate levemente no peito do emissor; a outra é a configura-
ção da mão em P com o dedo médio batendo no peito - MEU-PRÓPRIO. Para as segunda 
e terceira pessoas, a mão tem esta segunda configuração em P, mas o movimento é em 
direção à pessoa com que se fala (segunda pessoa) ou está sendo mencionada (terceira 
pessoa). 

Não há sinal específico para os pronomes possessivo no dual, trial, quadrial e plural 
(grupo), nestas situações são usados os pronomes pessoais correspondentes. Exemplo: 
NÓS FILH@ “nosso(a) filho(a)”.

 4.2.4. Pronomes interrogativos
Os pronomes interrogativos QUE e QUEM geralmente são usados no início da frase, 

mas o pronome interrogativo ONDE e o pronome QUEM, quando está sendo usado com o 
sentido de “quem é” ou “de quem é” são mais usados no final. Todos os três sinais têm uma 
expressão facial interrogativa feita simultaneamente com eles.

Na variante do Rio de Janeiro, o pronome interrogativo QUEM, dependendo do con-
texto, pode ter duas formas diferentes, os sinais QUEM e o sinal soletrado QUM. Se se quer 
perguntar “quem está tocando a campainha”, usa-se o sinal QUEM; se quer perguntar “quem 
faltou hoje” ou “quem está falando” ou ainda “quem fez isso”, usa-se o sinal soletrado QUM.

 4.2.5. Assista ao vídeo e aprenda: Pronomes
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Vídeo

Para reforçar!
Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

4. Esse material foi extraído na íntegra do Curso Básico Libras em Contexto: https://www.faseh.edu.br/biblio-
teca_/arquivos/acervo_digital/Libras_em_contexto_Livro_do_Professor.pdf

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Para reforçar!
Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

4.3. VERBOS
Aprenderemos nesse curso alguns verbos para formação de pequenas frases. Veja a 

sinalização de alguns no vídeo.

4.3.1. Assista ao vídeo e aprenda: Verbos

5. FRASES

 5.1. Tipos de frases em Libras4

As línguas de sinais utilizam as expressões faciais e corporais para estabelecer tipos 
de frases, como as entonações na língua portuguesa, por isso para perceber se uma frase 
em Libras está na forma afirmativa, exclamativa, interrogativa, negativa ou imperativa, pre-
cisa-se estar atento às expressões facial e corporal que são feitas simultaneamente com 
certos sinais ou com toda a frase.

• FORMA AFIRMATIVA: a expressão facial é neutra.
Exemplos:

 � NOME ME@ M-A-R-I-A;
 � El@ PROFESSOR.
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• FORMA INTERROGATIVA: sobrancelhas franzidas e um ligeiro movimento da ca-
beça inclinando-se para cima.

Exemplos:
 � NOME QUAL? (expressão facial interrogativa feita simultaneamente ao sinal 

QUAL);
 � NOME? (expressão facial feita simultaneamente com o sinal NOME);
 � VOCÊ CASAD@?

• FORMA EXCLAMATIVA: sobrancelhas levantadas e um ligeiro movimento da ca-
beça inclinando para cima e para baixo. Pode ainda vir também com um intensifi-
cador representado pela boca fechada com um movimento para baixo.

Exemplos:
 � EU VIAJAR RECIFE, BO@! BONIT@ LÁ! CONHECER MUIT@ SURD@;
 � CARRO BONIT@!

• FORMA NEGATIVA: a negação pode ser feita através de três processos:
1. Com o acréscimo do sinal NÃO à frase afirmativa.
Exemplos:

 � EU OUVIR NÃO;
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 � PRECISAR / PRECISAR NÃO

2. Com a incorporação de um movimento contrário ou diferente ao do sinal negado.
Exemplos:

 � GOSTAR / GOSTAR-NÃO;

3. Com um aceno de cabeça que pode ser feito simultaneamente com a ação que 
está sendo negada ou juntamente com os processos acima.

Exemplos:
 � PODER/PODER-NÃO;
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Vídeo
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Para reforçar!
Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

• FORMA NEGATIVA/INTERROGATIVA: Sobrancelhas franzidas e aceno da cabe-
ça negando.

Exemplos:
 � CASAD@ EU NÃO.

• FORMA EXCLAMATIVA/INTERROGATIVA:
Exemplos:

 � VOCÊ CASAR?!

 5.2. Assista ao vídeo e aprenda: Frases.
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10 coisas sobre Libras . Academida de Libras. Disponível em <https://academiadelibras.
com/>. Acessado em 8 de setembro de 2019.

Apostila de Libras. Básico. 2010. Disponível em <http://www.faberj.edu.br/cfb-2015/downlo-
ads/biblioteca/libras/Lingua_Brasileira_de_Sinais-N%C3%ADvel_Basico.pdf>. Acessado em 
8 de setembro de 2019.

Felipe, Tania A.; Monteiro, Myrna S.; Libras em Contexto: Curso Básico Livro do Professor. 
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2006. 6ª. Edição 448 
p.: il. Disponível em https://www.faseh.edu.br/biblioteca_/arquivos/acervo_digital/Libras_em_
contexto_Livro_do_Professor.pdf. Acessado em 7 setembro de 2019.

SUGESTÕES DE LEITURA

REFERÊNCIAS:
Felipe, Tania A.; Monteiro, Myrna S.; Libras em Contexto: Curso Básico Livro do Profes-
sor. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2006. 6ª. Edição 448 
p.: il. Disponível em https://www.faseh.edu.br/biblioteca_/arquivos/acervo_digital/Libras_em_
contexto_Livro_do_Professor.pdf. Acessado em 7 setembro de 2019.

Os cinco parâmetros da Libras. http://www.libras.com.br/os-cinco-parametros-da-libras. Aces-
so em 8 de setembro de 2019.
PEDROZA, Clara R.; BALLOCK, Helen F.; GONDIM, Mauro L. Formação continuada para 
Tradudores/Intérpretes de Libras. Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do 
Sul. 2012.

Atividade 2
 Veja todos os sinais ensinados e faça um pequeno vídeo com as seguin-
tes frases:

• 01 frase afirmativa;
• 01 frase negativa;
• 01 frase interrogativa;
• 01 frase exclamativa.

https://academiadelibras.com/
https://academiadelibras.com/
http://www.faberj.edu.br/cfb-2015/downloads/biblioteca/libras/Lingua_Brasileira_de_Sinais-N%C3%ADvel
http://www.faberj.edu.br/cfb-2015/downloads/biblioteca/libras/Lingua_Brasileira_de_Sinais-N%C3%ADvel
https://www.faseh.edu.br/biblioteca_/arquivos/acervo_digital/Libras_em_contexto_Livro_do_Professor.pdf
https://www.faseh.edu.br/biblioteca_/arquivos/acervo_digital/Libras_em_contexto_Livro_do_Professor.pdf
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PSEUDO ORGANIZADOR PRÉVIO

Assista ao vídeo “Como não esquecer os sinais em Libras”

Vídeo
Vídeo cedido por Aninha. Disponível no canal do Youtube Academia de Libras, em https://www.youtu-
be.com/channel/UCjgZbW6Tvx93iKUkNw5lyew

O Pseudo Organizador Prévio tem a função de servir como material introdutório para 
facilitar a aprendizagem de vários tópicos (MOREIRA, 2012).




https://www.youtube.com/channel/UCjgZbW6Tvx93iKUkNw5lyew
https://www.youtube.com/channel/UCjgZbW6Tvx93iKUkNw5lyew
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Unidade 3
Entonação/Expressões não manuais

• Descrever as Expressões não-manuais (ENMs) a fim de demonstrar sua função linguística 
na Língua Brasileira de Sinais.

Nesta unidade você aprenderá as expressões não manuais que são expressões fa-
ciais e  expressões  corporais;  os  sinais  comuns  utilizados  na  área  da  saúde,  bem  
como  os  sinais específicos relacionados aos profissionais que atuam em postos de saúde 
e hospital e alguns sinais dos sintomas apresentados por pacientes; e, por fim, aprenderão a 
dialogar com os sinais estudados.

Para aprofundar acerca dos temas aqui expostos, sugerimos que leia também os tex-
tos complementares que se encontram dispostos ao final desse guia.

Veja os vídeos e os ícones, pause, assista quantas vezes achar necessário para que 
possa aprender os sinais relacionados a cada tema.

Vamos lá!

1. APRENDENDO AS EXPRESSÕES NÃO MANUAIS
Leia o quadro elaborado por Adriana Dias Sambranel de Araújo e extraído de sua dis-

sertação de mestrado: 

Objetivo

Expressão Não Manual Registrada Verbetes

Boca aberta acordar, arrotar, babar, bomba, cantar, dentadura, fofoca, karatê, leão

Bocecha inflada
abóbora, boia, bolha de sabão, bomba de ar, cheio, corneta, encher, 
forte, inflar, intestino, gordo, grosso, macaco mecânico, manômetro, 
melão, nádegas, sapo, sorvete, ventilador

Bochecha sugada canudo, caveira, coar, deserto, fio, nada, magro, murchar, sugar, vazio

Dentes à mostra arranhar, morder, diabo, cobra, dentista, dentes

Expressão facial brava briga

Expressão facial contraída concentração

Expressão facial de admiração admirado

Expressão facial de desejo tomara!

Expressão facial de superioridade esnobe

Expressão facial de surpresa assustar

Expressão facial negativa fome, ocupado

Língua à mostra espuma, carta, cobra, cuspir, fofoca, hóstia, pimenta

Movimento da boca chiclete

Movimento de cabeça tonto

Movimento de ombros bateria, bengala, carnaval, engatinhar

Olhos arregalados brilhar, coruja, ideia

Testa franzida batida, brigar, inimigo, concentração, diabo, escuro, feio, gelado, raiva

Quadro 1: Verbetes não agrupados de acordo com as EMNs (ARAÚJO, 2013, p. 46)
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Leia também o quadro de exemplos de expressões não manuais e compare depois 
com o vídeo postado no item 1.1.

1.1. Assista ao vídeo: Expressões não manuais.

Exemplos de expressão não manuais

Rosto
Parte superior: sobrancelhas franzidas; olhos arregalados; lance de 
olhos; sobrancelhas levantas.
Parte inferior: bochechas infladas; bochechas contraídas; lábios.

Cabeça Movimento de assentimento (sim); movimento de negação; inclinação 
para frente; inclinação para o lado; inclinação para traz.

Rosto e Cabeça Cabeça projetada para frente; olhos levemente cerrados, sobrancel-
has franzidas; cabeça projetada pra traz e olhos arregalados.

Tronco Para frente; para traz, balanceamento alternado (ou simultâneo) dos 
ombros.

Para reforçar!
 Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

Fonte: Vídeo cedido por Danrley Oliveira. Disponível em Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfMubI-
5KZrlwe2RrOC-2kqw

Vídeo

Quadro 2 - Resumo de ENMs extraído de Ferreira-Brito (1995, p. 240 - 242) apud Veiga et.al. 2018).

https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw





50LIBRAS

2. APRENDENDO OS SINAIS DOS TERMOS COMUNS NA ÁREA DA SAÚ-
DE: PROFISSIONAIS, SINTOMAS

A partir desta seção vocês aprenderão os sinais comuns na área da saúde voltados à 
prática dos profissionais da saúde.

2.1. Assista ao vídeo: Expressões não manuais.

2.2. Assista ao vídeo e aprenda os sinais de alguns profissionais da saúde.

Para reforçar!
 Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

Para reforçar!
 Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Vídeo

Vídeo

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Para reforçar!
Após assistir ao vídeo, tente sinalizar uma frase afirmativa, negativa e interro-

gativa com os sinais aprendidos até o momento.
Lembre-se de fazer assimilação dos sinais aprendidos correlacionando-os 

com situações do seu dia-a-dia.

Para reforçar!
 Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

2.3. Assista ao vídeo e aprenda os sinais relacionados a sintomas da saúde.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Vídeo

Vídeo

3. DIALOGANDO
Após o estudo das frases e dos sinais voltados à área da saúde. Veja dois diálogos e 

tente sinalizar com um colega.

3.1. Assista ao vídeo e aprenda o Diálogo 1.
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Fonte. Imagem extraída do site: https://br.pinterest.com/pin/648236940086070034/. Acesso em 
08 de agosto de 2019.

LIBRAS

Para reforçar!
 Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

Exercitando!
 Observe os sinais nos botões e exercite. Observe os movimentos que 
cada um requer. Veja, reveja e sinalize quantas vezes forem necessárias para 
aprender.

Interativo

3.2. Assista ao vídeo e aprenda o Diálogo 2.

Vídeo
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

https://br.pinterest.com/pin/648236940086070034/
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Fonte. Imagem extraída do site: http://libraseducandosurdos.blogspot.com/2010/06/corpo-
humano-saude-sexo.html. Acesso 26 de outubro de 2019.

LIBRAS

Interativo

http://libraseducandosurdos.blogspot.com/2010/06/corpo-humano-saude-sexo.html
http://libraseducandosurdos.blogspot.com/2010/06/corpo-humano-saude-sexo.html
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Markewicz, Paula Maria. Guias Sinais Saúde 2019: Libras para Você. Docero. 29 de outubro 
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CAS, Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com 
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setembro de 2019.

SUGESTÕES DE LEITURA
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REFERÊNCIAS:
ARAUJO, Adriana Dias Sambranel de. Dissertação: AS EXPRESSÕES E AS MARCAS 
NÃO-MANUAIS NA LÍNGUA DE SINAISBRASILEIRA. Universidade de Brasília. 2013.
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scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-44502018000401135&lng=pt&tlng=pt.
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ATIVIDADE 3
Assista aos vídeos: Diálogo 1 e Diálogo 2 novamente. Escolha um dos dois diá-
logos, chame um colega e reproduza um dos diálogos substituindo o nome do 
professor pelo seu nome.

https://docero.com.br/doc/nn50c8n
https://www.passeidireto.com/arquivo/66500161/saude-cas-teresina-piaui-completa
https://www.passeidireto.com/arquivo/66500161/saude-cas-teresina-piaui-completa
https://i.pinimg.com/originals/de/bd/cc/debdcc52ba1d4bf9b8f9b5d9e9461f30.jpg
https://i.pinimg.com/originals/de/bd/cc/debdcc52ba1d4bf9b8f9b5d9e9461f30.jpg
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-44502018000401135&lng=pt&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-44502018000401135&lng=pt&tlng=pt
http://libraseducandosurdos.blogspot.com/2010/06/corpo-humano-saude-sexo.html
http://libraseducandosurdos.blogspot.com/2010/06/corpo-humano-saude-sexo.html
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Unidade 4
Estrutura da frase

• Adquirir vocabulário: especialidades médicas, patologias e exames.
• Reconhecer os sinais de verbos direcionais e verbos não direcionais nas aplicações das 
frases.

Nesta unidade você enriquecerá o vocabulário com sinais de especialidades mé-
dicas, patologias e exames, bem como reconhecerão verbos, advérbios e pronomes nas 
frases.

Para aprofundar acerca dos temas aqui expostos, sugerimos que leia também os 
textos complementares que se encontram dispostos ao final desse guia.

Veja os vídeos e os ícones, pause, assista quantas vezes achar necessário para que 
possa aprender os sinais relacionados a cada tema. Sugerimos também que revejam os 
guias e vídeos das unidades anteriores.

Vamos lá!

1. APRENDENDO O VOCABULÁRIO DA LIBRAS NO CONTEXTO DA SAÚ-
DE: ESPECIALIDADES MÉDICAS, PATOLOGIAS, EXAMES.

Nesta seção você dará continuidade no aprendizado de mais sinais no contexto da 
saúde.

1. Assista ao vídeo com sinais de algumas Especialidades Médicas.

Para reforçar!
Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

Objetivos

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
Vídeo
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1.2. Vídeo de sinais com algumas patologias.

1.3. Vídeo com sinais de alguns exames.

Para reforçar!
 Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

Para reforçar!
 Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Vídeo

Vídeo
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2. APRENDENDO VERBOS: PERGUNTAR, CONVERSAR, CHEGAR, GOS-
TAR E NÃO-GOSTAR

Para aprender verbos devemos conhecer os tipos de verbos existentes na Libras.

2.1. Tipos de verbos: Direcionais1

Verbos que possuem marca de concordância. A direção do movimento, marca no pon-
to inicial o sujeito e no final o objeto.

  “EU PERGUNTAR VOCÊ.”               “VOCÊ PERGUNTAR MIM.”

     “EU AVISAR VOCÊ.”                           “VOCÊ AVISAR MIM.”

Exemplos:
Dar/ enviar/ responder/ chamar/provocar/ falar/ perguntar/ zombar

Exercitando!
Procure os sinais dos outros verbos na internet, isso ajudará você aprender mais 
sobre esse tipo de verbo.

1. Texto de Fabiano Guimarães Costa registrado na íntegra, extraído da internet cuja referência se encontra 
no final do Guia.
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2.1.1. Assista ao vídeo: verbo Perguntar.

 

2.2. Verbos direcionais que incorporam o objeto2

Exemplos:
Trocar/ trocar-soco/ trocar-beĳo/trocar-copo/ trocar-cadeira 

Exercitando:
Procure os sinais dos outros verbos na internet, isso ajudará você aprender mais 
sobre esse tipo de verbo.

2.3. Tipos de verbos: não-direcionais
Verbos que não possuem marca de concordância,  não se flexionam em pessoa, 

número e não tomam afixos locativos.

Exemplos:
Conhecer/ amar/ aprender/ saber/ inventar/ fazer

Exercitando!

Para reforçar!
 Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

2. Texto de Fabiano Guimarães Costa registrado na íntegra, extraído da internet cuja referência se encontra 
no final do Guia.

Fonte: Vídeo cedido por Danrley Oliveira. Disponível em Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfMubI-
5KZrlwe2RrOC-2kqw

Vídeo

https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
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2.3.1. Assista ao vídeo: verbo conversar.

Os verbos não-direcionais aparecem em duas subclasses3:
1. Ancorados no corpo: são verbos realizados com contato muito próximo ao corpo. Podem 

ser verbos de estado cognitivo, emotivo ou experienciais.
Exemplos: 
pensar, entender, gostar, duvidar, odiar, saber; e verbos de ação, como: conversar, 
pagar.

2. Verbos que incorporam o objeto: quando o verbo incorpora o objeto, alguns parâmetros 
modificam-se para especificar as informações.
Exemplos:
cortar-tesoura/ cortar-cabelo/ cortar-papel

Exercitando!
Procure os sinais dos verbos na internet, isso ajudará você aprender mais sobre 
esse tipo de verbo.

Para reforçar!
 Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

3. Texto de Fabiano Guimarães Costa registrado na íntegra, extraído da internet cuja referência se encontra 
no final do Guia.

Fonte: Vídeo cedido por Danrley Oliveira. Disponível em Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfMubI-
5KZrlwe2RrOC-2kqw

Vídeo

https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw





61LIBRAS

2.4. Tipos de verbos: afixos locativos
São verbos espaciais. Os sinais não incorporam o corpo e também não incorpora o 

objeto.
Exemplos:
Viajar / ir / chegar

2.4.1. Assista ao vídeo: verbo chegar.

2.5. Tipos de verbos: com a incorporação da negação4.
São verbos não-direcionais que incorporam a negação.

Exemplos:
ter-não/ gostar-não/ poder-não/ quer-não/ entender-não/ conseguir-não/ ver-não

Exercitando!
Procure os sinais dos outros verbos na internet, isso ajudará você aprender mais 
sobre esse tipo de verbo.

Para reforçar!
 Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

4. Texto de Fabiano Guimarães Costa registrado na íntegra, extraído da internet cuja referência se encontra 
no final do Guia.

Fonte: Vídeo cedido por Danrley Oliveira. Disponível em Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfMubI-
5KZrlwe2RrOC-2kqw

Vídeo

https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
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2.5.1. Assista ao vídeo: verbo gostar/não gostar.

Fonte: Vídeo cedido por Danrley Oliveira. Disponível em Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfMubI-
5KZrlwe2RrOC-2kqw

Vídeo

https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/incluir/libras/curso_de_libras_-_graciele.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/incluir/libras/curso_de_libras_-_graciele.pdf
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/12865/1/2015_AnnaAlicedeSousaNunes.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/incluir/libras/curso_de_libras_-_graciele.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/incluir/libras/curso_de_libras_-_graciele.pdf
http://estacio.webaula.com.br/cursos/tlsigt/conteudo_aula_teletransmitida/_ppt/arq/Aula_08.ppt
http://estacio.webaula.com.br/cursos/tlsigt/conteudo_aula_teletransmitida/_ppt/arq/Aula_08.ppt
https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
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Unidade 5
Significado da palavra dentro da estrutura da frase

• Sistematizar e consolidar por meio de atividades práticas o conteúdo estudado sobre a 
Libras.

Nesta unidade você consolidará o vocabulário estudado e também a formação de 
frases e diálogos em Libras por meio de atividades práticas.

Para aprofundar acerca dos temas aqui expostos, sugerimos que assista aos vídeos 
dispostos neste guia e participe do fórum no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA.

Veja os vídeos, pause, assista quantas vezes achar necessário para que possa apren-
der os sinais e os classificadores presentes nas frases e diálogos. Sugerimos também que 
revejam os guias e vídeos das unidades anteriores.

Vamos lá!

1. APRENDENDO LIBRAS NO CONTEXTO HOSPITALAR E POSTO DE 
SAÚDE

Nesta seção estão disponibilizados dois vídeos para abranger alguns sinais utilizados 
em dois contextos diferentes.

1.1. Assista ao vídeo: Libras no hospital

Objetivo

Para reforçar!
 Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

Fonte: Vídeo cedido por Danrley Oliveira. Disponível em Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfMubI-
5KZrlwe2RrOC-2kqw

Vídeo

https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
https://www.youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw
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1.2. Vídeo: Atendimento ao paciente surdo no Posto de Saúde.

Para reforçar!
 Após assistir ao vídeo, tente sinalizar.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
Vídeo
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Havia, certa vez, um bando de gaivotas que morava 
num rochedo, perto do mar. A vida delas não variava: Todos os 
dias iam em bando até o mar, mergulhavam, cada uma pegava 
seu peixe e voltavam para o ninho.

Uma gaivota jovem achou aquela vida muito monótona, 
e quis algo mais. Ela se levantava mais cedo e fazia uns voos 
diferentes, treinando. Um dia, subiu tão alto que ultrapassou 
as nuvens.

Algumas colegas a criticavam, dizendo que ela estava 
quebrando a tradição do bando. Ela não ligava para as críti-
cas. Com o tempo, ela aprendeu a planar no ar. Fechava um 
pouco as asas, e assim pegava uma velocidade incrível, sem se mexer. Depois abria as asas 
e o próprio impulso a jogava nas alturas novamente.

Mas, numa dessas experiências, ela se perdeu. Teve de voar à noite, com chuva, e 
acabou batendo-se contra uma rocha. Chegou em casa machucada.

As críticas foram maiores ainda. Ela, porém, respondia: “O mundo é mais belo que 
esta praia aqui. Vocês é que não conhecem. Para mim, não compensa viver só para comer”. 
E logo que sarou voltou aos seus treinos.

Um dia, ela estava voando a vários quilômetros de altura e viu no céu uma gaivota 
reluzente, que voava muito melhor que ela. Ficou encantada. Foi atrás e perguntou o seu 
nome. Ela respondeu: “Eu sou Filho da Grande Gaivota, o criador do mundo. Fique comigo, 
porque eu tenho uma missão para você”.

A jovem gaivota aceitou o convite, encontrando o seu ideal.
Todos os objetos, feitos por Deus ou pelo homem, têm uma finalidade. A abelha foi 

feita para produzir mel, a lâmpada para iluminar... Se alguém quer usar uma lâmpada para 
fincar um prego na parede, não vai conseguir e vai quebrar a lâmpada, pois ela não foi feita 
para isso. Para fincar prego existe o martelo. Também nós temos, cada um, uma finalidade, 
que chamamos de vocação.

Mas Deus só nos mostra a nossa vocação, quando somos audazes, como aquela 
jovem gaivota.

Adaptação: Pe. Queiroz

Desejamos a cada um(a) que consiga ser gaivota e encontre sua missão.
Muita obrigada por participar da nossa pesquisa!

Hélida Cristine Santos Mendes Barroso
Caio Bruno Wetterich

MENSAGEM FINAL



Por fim, este produto buscou trazer um conteúdo introdutório da Libras no contexto 
da saúde para contribuir na formação integral dos Técnicos de Enfermagem e auxiliá-los no 
atendimento digno e humanizado do surdo, no sentido de diminuir os obstáculos comunica-
cionais entre eles.

Este produto possui também a intenção de incentivar a inclusão da Libras nas ativi-
dades educacionais propostas pelos Institutos Federais, bem como servir de guia e material 
didático para que os cursos voltados para a área da saúde, possam aplicar esses conceitos 
básicos aos seus alunos.

Recomenda-se que adaptações, acréscimos, modificações sejam realizadas para que 
possam atender as necessidades da realidade a ser aplicado.

ÚLTIMAS PALAVRAS
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