
L I B R A S



O QUE É LIBRAS?

• Sigla: Língua Brasileira de Sinais;

• Língua de modalidade gestual-visual;

• Língua oficial no Brasil desde 24 de abril de 2002;

• Utilizada na comunicação de pessoas surdas;

• Língua x Linguagem;



ORIGEM

• Até o Séc. XV os surdos eram considerados como ineducáveis;

• Luta pela educação dos surdos;

• Instituto Nacional de Educação de Surdos – o famoso INES;

• Criação da libras;

• Um congresso sobre surdez em Milão proibiu o uso das línguas de 

sinais no mundo;

• 1993 – Luta para legalizar a libras como um idioma;



CONQUISTAS ATUAIS

• 2004: Lei que determina o uso de recursos visuais e legendas nas 

propagandas oficiais do governo;

• 2008: Instituído o Dia Nacional do Surdo, comemorado em 26 de 

Setembro, considerado o mês dos surdos;

• 2010: Foi regulamentada a profissão de Tradutor e Intérprete de 

Libras;

http://blog.handtalk.me/dia-nacional-surdo/?utm_source=Blog&utm_medium=Historia_Libras_Link
http://blog.handtalk.me/setembro-azul-mes-dos-surdos/?utm_source=Blog&utm_medium=Historia_Libras_Link


CONQUISTAS ATUAIS

• 2015: Publicação da Lei Brasileira de Inclusão (ou Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), que trata da acessibilidade em áreas 

como educação, saúde, lazer, cultura, trabalho etc.;

• 2016: Anatel publica resolução com as regras para o atendimento 

das pessoas com deficiência por parte das empresas de 

telecomunicações;

http://blog.handtalk.me/estatuto-da-pessoa-com-deficiencia/?utm_source=Blog&utm_medium=Historia_Libras_Link
http://blog.handtalk.me/lei-brasileira-de-inclusao-educacao/?utm_source=Blog&utm_medium=Historia_Libras_Link


O QUE SÃO OS SINAIS?

• Sinais são equivalente as palavras;

• Os sinais são símbolos arbitrários, legitimados e convencionados 

pelos falantes de uma língua de sinais, assim como as palavras são 

em uma língua oral;

• Por meio de uma língua de sinais, o surdo ou pessoa com 

deficiência auditiva têm acesso à informação e à comunicação;



OS CINCO PARÂMETROS DA LIBRAS

• 1 - A configuração da mão;

• 2 - Ponto ou local de articulação;

• 3 - O movimento;

• 4 - Orientação/direcionalidade;

• 5 - Expressão facial e/ou corporal;



1° - CONFIGURAÇÃO DE MÃO

Configuração de mão diferente

Configuração de mão igual



2°- PONTO OU LOCAL DE 
ARTICULAÇÃO 



3° - O MOVIMENTO



3° - O MOVIMENTO 



4° - ORIENTAÇÃO/DIRECIONALIDADE



5° - EXPRESSÃO FACIAL E/OU 
CORPORAL



QUAL A IMPORTÂNCIA DE APRENDER 
LIBRAS?

• LIBRAS foi criada com o intuito de promover a inclusão social de 

deficientes auditivos.

• Destacar-se profissionalmente;

• Possibilitar a integração no âmbito educacional;

• Aumento da capacidade de comunicação;





ALFABETO



NÚMEROS



CUMPRIMENTOS BÁSICOS



SENTIMENTOS



CORES



DIAS DA SEMANA



MESES



ANIMAIS



OBJETOS



CURIOSIDADES

• Cerca de 80% dos surdos do mundo são analfabetos nas línguas 

escritas;

• A língua de sinais não é universal;

• Surdo-mudo é um termo incorreto;



CURIOSIDADES

• Surdo x Deficiente Auditivo;

• 90% das crianças surdas, nascem em lares ouvintes;

• Apenas 1% dos sites brasileiros estão acessíveis em Libras;



PERSONALIDADES SURDAS



BILL CLINTON

• Político e ex-Presidente dos 

Estados Unidos da América;

• Bill Clinton foi diagnosticado com 

uma perda moderada de audição ao 

realizar um exame físico anual. 

• Para amenizar sua condição, Bill 

Clinton começou a fazer uso de 

aparelho auditivo em 1997, que 

nunca abandonou. 



MARLEE MATLIN

• Atriz norte-americana;

• Surda desde os seus 18 meses de 

idade;

• Única atriz surda a ganhar um 

Oscar de melhor atriz;

• Mesmo surda, adquiriu habilidade 

de fala;



MARIA OTÁVIA CORDAZZO

• Atriz brasileira;

• Nasceu prematura e começou a 

usar aparelhos auditivos aos cinco 

anos de idade após tomar fortes 

antibióticos para um tratamento que 

destruiu suas células sensoriais;

• Realizou algumas peças de teatro 

em sua cidade;

• Fez duas novelas na rede Globo;



LOCAIS PARA APRENDER LIBRAS

• Universidade das Libras (site) - https://universidadedalibras.com.br/

• USP e-Aulas (site) - http://eaulas.usp.br/portal/course.action?course=6085

• Escola Virtual do Governo (EVG) - https://www.escolavirtual.gov.br/login

• Aplicativo Hand Talk 

• Aplicativo SENAI Libras

https://universidadedalibras.com.br/
http://eaulas.usp.br/portal/course.action?course=6085
https://www.escolavirtual.gov.br/login


LOCAIS PARA APRENDER LIBRAS

• Paula Maria Markewicz (youtube) - https://www.youtube.com/user/Paulikamariasc

• Universidade das libras (youtube) -

https://www.youtube.com/channel/UCPP66ge6nYydD3ZO2oCjMjA/videos

• Incluir tecnologia (youtube) -

https://www.youtube.com/user/incluirtecnologia/videos

• Rebeca Neemer (youtube) - https://www.youtube.com/user/rebecanemer/videos

https://www.youtube.com/user/Paulikamariasc
https://www.youtube.com/channel/UCPP66ge6nYydD3ZO2oCjMjA/videos
https://www.youtube.com/user/incluirtecnologia/videos
https://www.youtube.com/user/rebecanemer/videos


OBRIGADA!

• Ministrante: Letícia Gabriela S. Barros

• E-mail: Leticiagabrielabarros@gmail.com

• Instagram: Leticiabarross_

mailto:Leticiagabrielabarros@gmail.com

