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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 
 

 

 
PROJETO DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
 

INTÉRPRETES DE LIBRAS E O MERCADO DE TRABALHO EM GOIÁS 
 
PROFESSORA RESPONSÁVEL: Sofia O. P. dos Anjos C. da Silva  

CONTATO: sofia.coimbraanjos@gmail.com – (62) 8622-7951 – somente mensagens. 

CARGA-HORÁRIA: 100 horas 

SEMESTRE/ANO: 1º e 2° semestre de 2019 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Recentes decisões políticas em relação aos direitos da comunidade surda brasileira impactam na  

formação e atuação dos intérpretes de Libras, apontando as várias frentes de trabalho deste profissional. 

A fim de contribuir na formação acadêmica e processual deste profissional, se faz a necessário mapear as 

demandas existente no mercado de trabalho atual e assim, estabelecer relação entre a formação e a 

atuação mercadológica dos intérpretes de Libras. 

O exercício da profissão do tradutor e intérpretes de Língua de Sinais/Língua Portuguesa – TILSP, 

foi regulamentada através da Lei 12.319 de 1º de setembro de 2010. Apenas dois anos após a criação 

dessa Lei, cursos superiores de formação de TILSP habilitaram formalmente os primeiros intérpretes, no 

ano 2012. Instituições Federais de nível superior- IFES, e a iniciativa privada tem proposto cursos de 

formação para que tal atividade seja executada com as devidas competências: referencial, linguística e 

tradutória (GONÇALVEZ, 2006). Assim, a UFG cria a partir do Projeto: Viver sem Limites, o curso de 

Letras: Tradução e Interpretação da Libras/Língua Portuguesa no ano de 2014.     

Nesse cenário, acreditamos na necessidade de desenvolver um apanhado das diferentes atuações 

do TILSP em Goiânia e região circunvizinha – a princípio, a fim mapear, tipificar e discutir o impacto 

deste mapeamento na formação desses tradutores e intérpretes no curso oferecido pela UFG através da 

Faculdade de Letras. O objetivo desta Prática como Componente Curricular é realizar estudos nesse 

sentido, com um foco particular nos diferentes contextos de atuações dos TILSP no estado de Goiás.  
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Os TILSP trabalham na sua maior parte em contextos da escola básica, centrais de intérpretes, 

universidades, reuniões sociais, políticas e informativas realizadas por comunidades, consultas médicas, 

audiências judiciais e em conferências diplomáticas ou científicas, dentre outros. Esses ambientes 

agregam complexas relações discursivas de interação que é tipificada por interpretação comunitária 

(Barreto e Bustos, 2012).  Desta forma, objetivamos detectar quais contextos estão presentes no cotidiano 

dos TILSP no estado de Goiás.  

Este Projeto de Prática como Componente Curricular focaliza os diferentes contextos do mercado 

de trabalho dos TILSP, que tem sido identificada como pertencente ao escopo da interpretação 

comunitária. Um dos fatores que contribui para a formação de futuros intérpretes é o mapeamento dos 

diferentes contextos de atuação e por fim a discussão dos efeitos desse mapeamento na formação dos 

intérpretes, especificamente os que serão formados aqui na UFG. 

Nesse sentido, nosso Projeto de Prática como Componente Curricular contempla na teoria o 

contato do participante com estudos que apontam prováveis contextos dentro das diversas áreas de 

atuação à prática de tipificar as atuações e demandas que acontecem na cidade de Goiânia, regiões 

circunvizinhas e municípios do estado de Goiás. 

 
OBJETIVOS: 
 
Identificar e mapear os tipos de atuações exercidas por intérpretes de Libras no mercado no mercado de 
trabalho goiano.  
 
Específicos: 

• Entender o panorama histórico da atuação dos tradutores interpretes de Libras no Brasil 

• Tipificar as atuações diante dos contextos existentes. 

• Analisar o impacto das atuações no mercado de trabalho do Intérprete de Libras e a formação de 

novos intérpretes.  

 

CONTEÚDOS: 

1. Histórico da atuação dos Intérpretes no Brasil e no mundo. 

2. Contextos interpretativos. 

3. Formação de intérpretes.  

 

 

METODOLOGIA 

 A metodologia é fundamentada em uma perspectiva qualitativa de pesquisa, que caracteriza o 



3 
 

processo de investigação como relacional e interpretativo, pois os pesquisadores são vistos como sujeitos 

intencionais, que participam ativamente da construção, análise e interpretação das informações sobre o 

objeto de estudo (DENZIN & LINCOLN, 2006). A questão central a ser atendida pela metodologia, neste 

projeto, é o tipo de atuações em seus contextos.  

O projeto será desenvolvido nas seguintes etapas: 

1.Estudo de bibliografia indicada sobre o histórico, contextos interpretativos e formação de 

intérpretes (30 horas). 

2.Estudos de bibliografia indicada, relacionada às metodologias de pesquisa, com foco em procedimentos 

de construção e análise de questionários aplicados às entrevistas – (10 horas). 

4. Aplicação dos questionários (cada aluno realizará uma aplicação – mínimo 3, máximo 6) em forma de 

entrevistas aos profissionais e/ou responsáveis pelo campo de atuação dos intérpretes (30 horas);  

6. Construção de um relatório, a partir das análises realizadas, expressando a síntese do que foi analisado. 

(a análise das entrevistas realizadas deve focalizar a identificação dos campos de atuação encontrados nos 

diferentes contextos e reflexões sobre a formação atual dos intérpretes que atuam nesses contextos). O 

relatório deverá apresentar: Introdução, Fundamentação Teórica, metodologia utilizada, análise dos 

dados e reflexões sobre a PCC realizada (essa parte deverá conter uma auto-avaliação individual sobre 

o aprendizado adquirido durante esta prática como aluno do curso em andamento e futuro profissional 

atuante no campo da interpretação (30horas). 

  O relatório poderá fundamentar a produção de trabalhos científicos, como apresentações em eventos 

científicos e artigos para publicação em periódicos, a critério de indicação da professora responsável pela 

PCC. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua e formativa. Será avaliada de forma qualitativa a participação de cada 

aluno na realização do projeto. Os alunos deverão apresentar um relatório por trio, tendo como anexo: a 

proposta de questionário (modelo) e as entrevistas/questionários respondidos que conseguiram realizar. O 

aproveitamento da PCC (100 horas – aprovado) dependerá da análise do material apresentado.  

No mês de novembro de 2019 os alunos deverão apresentar o Relatório final das análises, 

representando as100 horas do Projeto de Prática como Componente Curricular.  

 

 

REFERÊNCIAS 
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CRONOGRAMA* 

 

Abril /2019  Reunião – informes  sobre a PCC 

 (sala 33, Bl. Cora Coralina, FL/UFG). Dia e 

horário a confirmar. 

 maio/junho/julho-agosto - 2017 Leituras e Coleta dos dados da pesquisa 

Setembro/outubro - 2017 Escrita do relatório 

10/Novembro - 2019 Entrega do relatório final da PCC 

*este cronograma poderá sofrer alterações previamente combinadas entre as partes envolvidas. 

 
 

                                                 
1
Conteúdo: histórico de atuação dos intérpretes. Disponível em: 

https://tede2.pucsp.br/handle/handle/13551. Ler especialmente das páginas 20 a 33. 
 
2 Conteúdo: Contextos Interpretativos. A venda na Saraiva (livro digital). Ler os capítulos: Panorama e 
perspectivas da tradução e interpretação em libras (cap.1) e Áreas de atuação (cap.6). 
 
3 Conteúdo: Metodologia. Ler a parte relativa a abordagem qualitativa de pesquisa e instrumentos de 
pesquisa: questionário e entrevista. Procurar na biblioteca setorial da letras. Pode ser outro material sobre 
pesquisa. 
 
4 Conteúdo: competências na formação. https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/6856 
 


