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PROJETO DE PRÁTICA  

COMO COMPONENTE CURRICULAR 2021-1 

 

Projeto de Prática Como Componente Curricular: 

INTÉRPRETE PROFISSIONAL CODA E INTÉRPRETE PROFISSIONAL NÃO 

CODA. 

 

Professoras responsáveis do e-mail da UFG:  

Profa. Ma. Sílvia Saraiva de França Calixto - silviasaraiva@ufg.br  

Profa. Dra. Thaís Fleury Avelar – thaisfleury@ufg.br  

Carga-horária: 100 horas                     Ano: 2021                     Vagas: 30 vagas 

Público-alvo: Estudantes fluentes em Libras da Faculdade de Letras -UFG. 

 

1 - JUSTIFICATIVA:  

 

               O que é um CODA? Trata-se da sigla formada pelas iniciais de “Children Of 

Deaf Adults” (filhos de adultos surdos). Com as conquistas políticas dos surdos, a 

LIBRAS, que é a língua usada pela comunidade surda no Brasil, tornou-se mais evidente. 

Hoje, vemos o trabalho de TILSPs (Tradutores-Intérpretes de Língua de Sinais e 

Português) nos canais de TV, nas Universidades, em Congressos e Seminários. Formação 

de identidade surda no ato de tradução desses dois sujeitos, mantenha e facilita o contato 

entre codas, filhos dos pais surdos, de diferentes regiões, nacionais e internacionais, 

favorece que a língua de sinais, permaneça como uma herança cultural para gerações de 

surdos e de famílias surdas. Naturalmente, os CODAs sentem o impacto em suas vidas. 

Com a promulgação da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, regulamentada pelo Decreto 

5.626, de 22 de dezembro de 2005, Lei de intérprete 12.319 de 1º setembro de 2010 que 

reconhece oficialmente a LIBRAS como língua da comunidade surda brasileira, tornou-

se o direito dos intérpretes já experiência conviver com pais surdos. Segundo Quadros, 

2007 (pg. 564):  

“a CODA teve a oportunidade de desenvolver diferentes 

registros e níveis de formalidade em ambas as línguas, 

decorrente das relações estabelecidas nos usos dessas 

línguas. A experiência de conviver com a língua de sinais 

com diferentes registros não é comum entre CODAs no 
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Brasil, pois as experiências, normalmente, ficam restritas ao 

ambiente familiar”.  

 

A possibilidade de o CODA adquire a língua de sinais acompanhando dos pais 

surdos, a natureza da língua própria, a maior interação a família, específica das línguas 

de sinais, o que implica o domínio de estruturas linguísticas. CODAs e surdos 

compartilham muitas coisas, apesar de suas diferenças, eles tornavam-se intérpretes 

compulsoriamente, pelo menos para as próprias famílias, imaginando as famílias surdas 

desejavam intensamente ter intérpretes dentro da família para “ajudá-los” a conectar-se 

com o mundo ouvinte e surdo, ou seja, mundo bilíngue.  

Segundo Rodrigues, 2013 (pg. 11), “nos últimos dez anos, os tradutores e os 

interpretes de Libras-Português têm conquistado, cada vez mais, espaço e visibilidade na 

mídia, no processo de escolarização de surdos, em grandes eventos sociais e acadêmicos”, 

que podemos comparar quais são os impactos entre os interpretes CODA e não-CODA 

pelo contexto de afirmação social, política, atuação dos aspectos históricos e 

socioculturais, entre outros contextos midiáticos como nas redes sociais do youtube/ 

instagram. Esse tema é da pesquisa investigativa do projeto como a reflexão teórica sobre 

algumas características processuais relacionadas ao desempenho/ ou performance e as 

diferenças entre os interpretes CODA e não-CODA, com objetivos a seguir. Podemos 

contribuir mais as pesquisas dos outros autores para alunos participantes como Rodrigues 

(2013), e outros nas referências bibliográficas.   

 

 

2 - OBJETIVOS:   

 

1) Geral:  

 

• Analisar a performance de CODAs e não CODAs em zonas de contato entre 

línguas faladas e de sinais, com análise dessas zonas de contato, estabelecidas com 

seus elementos linguísticos, culturais e políticos.  

• Introduzir e aprimorar os diversos conteúdos apresentados sobre o tema de 

CODAs e não CODAs, buscar para leitura o artigo, de Lives pelos usuários da 

comunidade surda no youtube/instagram, contato com alunos no Zoom, devido à 

pandemia.  

 

2) Específicos: 

 

• Descrever os diferentes comportamentos e analisar a performance de intérpretes 

que são filhos de pais surdos (CODAs) e de intérpretes não-CODAs em alguns 

meses em zona de contato entre língua faladas e de sinais.  

• Discutir e investigar as pesquisas sobre os filhos de pais surdos (CODAs), de 

intérpretes não-CODAs e outros conteúdos no artigo e youtube/instagram. 
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• Promover a busca de textos atualizados para Libras e vídeos no 

youtube/instagram, abordando os novos conhecimentos para os alunos; criação 

também de novos conteúdos dos alunos para uso de vídeo.  

 

3 - METODOLOGIA:  

 

             O projeto deverá ser realizado por 5 grupos de 6 alunos. Cada grupo deverá 

pesquisar em sites os textos teóricos sobre CODA e a sua importância, considerando a 

afirmação de Quadros sobre o fato de que “a situação de fronteira subjetiva de um CODA, 

que pertence tanto ao grupo cultural dos surdos como dos ouvintes traz uma situação de 

angústia da tradução” (2007, p. 248).    

              Na primeira etapa, ler os textos teóricos para obter informações sobre o CODA. 

              Na segunda etapa, cada grupo deverá participar, apresentar e observar, comparar 

e analisar o trabalho dos tradutores-intérpretes CODA e não-CODA.  

             Este projeto deverá ser desenvolvido e ser entregue na forma de um relatório 

escrito, no final da PCC. 

 

A proposta de desenvolvimento da pesquisa se dará através da oferta de 5 

encontros que ocorrerão no decorrer do ano letivo de 2021 durante a pandemia. Cada 

encontro terá a duração de 2 horas, contendo conversação com alunos/participantes no 

Zoom, uma vez por semana ou por algumas semanas a combinar com professora, a partir 

de uma abordagem colaborativa e expositiva, onde serão discutidos e praticados: aspectos 

da vivência CODAs e não-CODAs, buscando os novos conhecimentos e também sobre a 

aquisição da linguagem, da cultura surda e dos aspectos visuais e motores das línguas de 

sinais, que são muitos diferentes das línguas faladas.  

Finalmente, de acordo com prazo combinado, o aluno participante ou grupo 

participante deverá desenvolver e entregar um relatório único pronto sobre os conteúdos 

discutidos e acrescidos de suas opiniões reflexivas sobre o que conseguiu aprender e quais 

as possíveis contribuições dos encontros na construção de sua autonomia e identidade 

para trabalhar os recursos materiais no uso de youtube/instagram. Esses relatórios deverão 

ser entregues no prazo descrito no cronograma abaixo. 

Seguir as novas etapas dos encontros à noite no Zoom - debates para os alunos 

acompanhando seu roteiro para discutir nos debates e elaborar os trabalhos:  

 

1) ETAPA 1 – Encontro para oferecer os textos, conversação com alunos no Zoom, 

durante 2 horas.  

Inicio: Definir o dia.... de setembro/ 2021.  

 

2) ETAPA 2 – Encontro com os alunos, ensinar os aspectos abordados dos assuntos 

de CODA e não-CODA, conversação com alunos no Zoom, por 2 horas.  

Data: Definir o dia.... de Outubro /2021. 
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3) ETAPA 3 – Encontro com os alunos, oferecer os textos (melhor retirar isso pois 

está repetindo), através de oferecer os textos, como elaborar atividade para os 

alunos contextualizando com as teóricas, conversação no Zoom, durante 2 horas.   

Data: Definir o dia.... de Dezembro/ 2021.  

 

4) ETAPA 4 – Encontro com os alunos, apresentação de discussão dos grupos 

Data: Definir o dia.... de Fevereiro / 2022.  

 

5) ETAPA 5 – Encontro com os alunos, apresentação de seus trabalhos finais dos 

grupos. 

Data: Definir o dia.... de Março/2022 

 

4 – AVALIAÇÃO: 

 

Será feita mediante a entrega de relatórios/ trabalhos feitos pelos alunos/grupos e 

a apresentação de grupos, isto é, será avaliado a:  

Apresentação de proposta inovadora de uma aula do professor (a) envolvendo o 

tema para a participação dos alunos no Zoom ou Youtube, podendo envolver gravação de 

vídeos dos alunos para professora. 

Assim, cada parte citada no item de cronograma abaixo, “os trabalhos feitos pelos 

alunos”, corresponderá a uma nota (deverão ser entregues, conforme o cronograma 

apresentado) que, somada à proporção da nota que se refere à entrega do relatório final, 

corresponderão à nota final. Também, serão considerados o empenho, a participação e a 

pontualidade no cumprimento das etapas. Mas se alunos assíncronos não poderão 

participar, vão receber um link gravado do Zoom.  

Obs: É imprescindível a presença e a participação ativa do aluno em todas etapas, os 

encontros no Zoom durante todo o horário proposto. 

 

Cronograma de datas:  

 

ETAPAS/  

ENCONTROS NO ZOOM 

DATA DOS ENCONTROS  

E HORÁRIOS 

NOTA 

Participação do encontro 1  Data:               Horário:  20 

Participação do encontro 2 Data:               Horário: 20 

Participação do encontro 3 Data:               Horário: 20 

Participação do encontro 4 Data:                  Horário: 20 

Participação do encontro 5  Data última:        Horário: 20 
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Entregue o relatório final por e-mails para 

professoras 

Data: abril/ 2022   Horário: 

23:59h 

 

Total (peso/nota) 100 

OBS: Para o alcance total das notas serão considerados o empenho, a participação e a 

pontualidade no cumprimento dos encontros; o envio antecipado, do relatório pelo 

grupo de alunos, a apresentação dos trabalhos feitos pelos alunos e a entrega do 

relatório final pronto por grupos referentes ao encontro final (último encontro) 

propostas, em cada etapa e data acima descrita no cronograma.  

Não serão aceitas faltas em nenhum encontro proposto, para o cumprimento do 

cronograma. Será entregue o relatório pronto final até dia_______ de (Abril/2022), para 

assinatura da ficha de avaliação do PCC.  
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