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 INTRODUÇÃO 

 

A legislação brasileira no Decreto n º 5.626, de 22 de dezembro de 2005, no seu artigo V, 

preconiza a presença do tradutor/intérprete da Libras – Língua Brasileira de Sinais, como um 

mediador necessário à acessibilidade. 

Torna-se cada vez mais visível nas universidades públicas e privadas, nos cursos de 

graduação e pós-graduação a presença do profissional tradutor/intérprete de libras. A função 

do intérprete é garantir a acessibilidade de comunicação aos alunos surdos, usuários da língua 

de sinais.  Ele atuará como ponte de comunicação entre o aluno surdo e os seus professores e, 

entre os alunos ouvintes. Essa nova “prática pedagógica” suscitou questionamentos acerca da 

viabilidade e eficiência dessa iniciativa. 

A pesquisa teve como objetivo traçar o perfil de profissionais tradutores intérpretes de Língua 

de Sinais – TILS  que atuam em universidades. Investigou-se quatro sujeitos distribuídos 

entre os estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Pará e Amazonas. Por meio da aplicação de 

questionário, buscou-se identificar as dificuldades encontradas na relação destes intérpretes 

com o aluno surdo, com a instituição em que trabalham e com os professores.  Os resultados 

mostraram que a aceitação e o relacionamento do intérprete de língua de sinais dentro das 

universidades estão sendo adequados para as necessidades educacionais, existe reciprocidade 

entre o aluno surdo, os alunos ouvintes e os professores. Dos sujeitos da pesquisa 50% 

relataram dificuldades com a instituição em que prestam serviço. A pesquisa revelou que a 

formação acadêmica dos sujeitos amostrados está compatível com a exigência legal. 

Este trabalho teve a seguinte organização: introdução, a conceituação da Libras e do tradutor 

intérprete, a inclusão do aluno surdo no espaço acadêmico, metodologia, objetivos, 

participantes, procedimento para coleta de dados, resultados e discussões e considerações 

finais. 

 

2. Tradutor/Intérprete  

 

Surge um novo profissional no mercado de trabalho e aos olhos da sociedade brasileira, o 

tradutor/intérprete de língua de sinais. Segundo Pereira (2008) o TILS é a pessoa que, sendo 

fluente em língua de sinais (LS) e na língua oral (LO), também possui a capacidade de: 

traduzir/verter em tempo real (interpretação simultânea) ou com pequeno lapso de tempo 

(interpretação consecutiva) uma língua sinalizada para uma língua oral (falada) e/ou vice-
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versa e/ou para outra língua sinalizada. Por exemplo: um palestrante ouvinte fala em 

português oral e o intérprete traduz em Libras para os assistentes surdos. Outro exemplo: um 

surdo da França visita o Brasil, mas não conhece a Libras, se nenhum outro surdo conhecer a 

LSF (Langue des Signes Française - Língua de Sinais Francesa) então será necessário um 

intérprete que conheça estas duas línguas sinalizadas. Também atua como tradutor no 

momento em que a Libras é sinalizada e o discurso passa para a língua portuguesa escrita.  

 

2.1 - Tipos de tradutores/intérpretes  

 

Segundo a Associação Americana dos intérpretes de língua de sinais, chamada de RID 

(Registry of Interpreters for the Deaf), os tradutores/intérpretes podem ser classificados  em 

três categorias principais: 

2.1.1 Os tradutores/intérpretes educacionais que atuam no âmbito educacional e em todos os 

níveis de ensino, bem como em eventos como conferências, palestras, reuniões, grupos de 

pesquisa, etc. 

2.1.2 Os tradutores/intérpretes comunitários que atuam no âmbito social, como em 

atendimentos hospitalares e consultas médicas, nas repartições públicas como delegacias de 

polícia, rodoviárias, aeroportos, etc. onde a acessibilidade pública é de direito a todos. 

2.1.3 Os tradutores/intérpretes legais ou também reconhecidos como legais, pois atuam 

especificamente com questões jurídicas, questões cíveis e penais, varas judiciais e de família, 

fórum, julgamentos, etc. Tratam de atuar nas questões específicas na área legal. Cada vez 

mais esta profissão exige uma formação acadêmica específica para a própria  atuação do 

futuro profissional, bem como da área em que este profissional irá atuar.  Em muitos países já 

se exigem duas formações acadêmicas do tradutor/intérprete, com é o caso dos Estados 

Unidos e países da Escandinávia. 

 

2.2. Tipos e níveis de tradução/interpretação 

 

Segundo Strong, M. e Rudser S (1985), existem dois tipos de tradução/ interpretação:  a 

simultânea e a consecutiva. A primeira é imediata, sem espera. Assim como o interlocutor fala 

e se expressa, o tradutor/intérprete atua com alguns milésimos de segundo atrás do 

interlocutor. É o tipo de tradução-interpretação mais simultâneo existente, já que a língua de 

origem tem modalidade diferente da língua de destino. 

O outro tipo de tradução interpretação é a consecutiva. Nela o profissional tradutor/intérprete 

aguarda o interlocutor até que termine uma idéia ou parágrafo, para então somente depois 

passar para a língua de sinais. Muitas vezes o assunto para ser interpretado é tão complexo 

que o tradutor/ intérprete precisa de mais tempo para que processe a informação, e possa 

então organizar a adequada interpretação para a língua de destino. Quando se fala em nível de 

interpretação, o TILS deve estar atento para o nível de compreensão da pessoa surda. 

Situações onde haja pessoas surdas com níveis de educação e de compreensão diferentes, o 

TILS procurará manter um padrão de interpretação mais coloquial, para que todos que 

depender dele possam ter acessibilidade à informação que está sendo transmitida. Este é um 

fato importante e freqüente em nosso país, pois muitas pessoas surdas não tiveram sua 

educação na sua língua materna, o que ocasionou atrasos na compreensão e expressão da 

libras. Por isso, é fundamental que se considere os níveis de interpretação. 
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2.3. A ética da atuação do tradutor/intérprete 

 

O Código de Ética do intérprete de língua de sinais foi oficializado em 1992, durante o II 

Encontro Nacional de Intérpretes realizado no Rio de Janeiro (SANDER, 2002). O documento 

contém quatro capítulos. O primeiro capítulo apresenta os princípios fundamentais, 

descrevendo os deveres do intérprete; o capítulo dois mostra as relações do intérprete com o 

contratante do serviço; o capitulo três apresenta a responsabilidade do profissional intérprete e 

o capítulo quatro trata das relações desse profissional com os seus colegas. 

Assim como em todas as profissões, bem como nas relações entre as pessoas nas mais 

diferentes ordens da nossa sociedade, a ética permeia toda e qualquer situação e relação, quer 

seja no âmbito pessoal ou profissional. Com o surgimento deste profissional faz-se necessário 

construir um tratado ético que envolve as diferentes áreas em que atua e nas suas relações 

com clientes e colegas. 

 

2.4. A lesão por exercícios repetitivos 

 

Pelo fato do TILS atuar em tempo constante e com movimentos repetitivos, pode surgir em 

pouco tempo as tendinites, mais conhecidas por LER – Lesão por Exercícios Repetitivos. 

Trata-se de uma forma de lesar as articulações, tendões e outras áreas dos braços e dedos dos 

profissionais TILS, nos dias de hoje. Berker (2008) afirma que é necessário respeitar 

intervalos para a prática de alongamentos e descansos adequados, para que o trabalho não se 

transforme em tortura ao profissional e para que esse não precise ser interrompido. Cergol 

(2001), diz que a LER do TILS é uma condição caracterizada pela dor e dormência ou 

sensações de formigamento, nas mãos, causadas pela compressão do nervo no túnel do carpo 

do pulso. 

Muitos ILS já sentem dores nos braços e mãos devido a uma inadequada postura física e 

profissional nos seus ambientes de trabalho. Tanto o TILS contratado pela empresa, quanto a 

própria empresa precisam estar cientes das condições de trabalho e das possibilidades da 

lesão, que pode ser prevenida. 

 

3. A inclusão do aluno surdo no espaço acadêmico 

 

O decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, regulamenta a Lei da Libras nº 10.436 de 24 

de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei n
o
 

10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

Este documento regulamenta a política educacional brasileira quanto à inclusão das pessoas 

surdas nas escolas.  Os surdos tem direito a educação desde a Educação Infantil até o ensino 

superior, com direito ao uso da libras, como língua de instrução, bem como ter um 

profissional intérprete da libras em sala de aula. O direito à acessibilidade existe para todos e 

em todos os lugares. O slogan do governo federal faz jus a sua política inclusiva: “Escola de 

todos, Escola para todos. 

Com a oficialização da libras e da lei da acessibilidade, fez-se necessário a criação do cargo 

de profissional intérprete da libras e do seu espaço em sala de aula, ao lado do professor 

regente, junto com os demais alunos. Surge uma nova figura nas relações pedagógicas do 
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ensino-aprendizagem na escola. Este profissional intérprete tem suas funções limitadas ao 

exercício de tradução interpretação tão somente.  O professor regente continua com suas 

atividades, precisando fazer algumas modificações de adaptações, para integrar melhor seu 

aluno surdo. O professor mantém sua função de educador, agora também responsável pelos 

alunos surdos da sua sala. A função do TILS em sala de aula é passar todas as informações 

sonoras para libras e vice-versa. Isso contempla não somente a fala do professor nas 

explicações e apresentações dos conteúdos, mas também as falas dos colegas ouvintes, os 

sons e linguagens não-verbais a que este ambiente está sujeito. Por outro lado, o surdo 

também terá desejos de se expressar, de questionar o professor, os colegas ouvintes, participar 

nos trabalhos em grupo, etc. Aqui também o TILS fará a interpretação para  o português. 

O professor e o intérprete de libras são profissionais distintos em um mesmo espaço, para 

atuações diferenciadas, sem que um interfira na atuação do outro. São dois profissionais que 

deverão se adaptar e se adequar para que a política da inclusão aconteça efetivamente. É 

esperado que o TILS  seja o caminho de acessibilidade dos alunos surdos em sala de aula.  

Sem o uso de libras e sem profissionais fluentes em libras, os alunos surdos usuários de libras 

terão maiores dificuldades de acesso ao espaço acadêmico, e muito menos desempenhos 

poderão ser exigidos deles, condições essas, de igualdade para com os alunos ouvintes e de 

respeito em relação à cidadania. 

 

4. Pesquisa 

 

A pesquisa teve dois objetivos fundamentais: O primeiro deles foi traçar o perfil de 

profissionais intérpretes de língua de sinais de quatro estados brasileiros. O segundo objetivo 

perseguido foi identificar as dificuldades encontradas na relação de intérpretes de língua de 

sinais com o aluno surdo, a instituição em que trabalham e os professores.   

A seleção dos participantes da pesquisa deu-se de forma aleatória. Participaram da pesquisa 

quatro intérpretes que atuam em universidades nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Pará 

e Amazonas. Solicitou-se que o entrevistado assinasse um termo de consentimento para 

participar da pesquisa. O questionário e o termo de consentimento foram enviados aos 

entrevistados via e-mail.  A seguir, as questões enviadas aos participantes da pesquisa: 

 

1. Qual a sua idade? 

2. Qual sua formação?  

3. Há quanto tempo você atua como TILS? 

4. Onde você atua como TILS da libras?  

5. Qual o tipo de vínculo empregatício você tem com a instituição? 

6. Para qual o curso que você interpreta?  

7. Para quantos alunos surdos você interpreta?  

8. Quantos colegas TILS, além de você trabalham nesta Universidade?  

9. Quantas horas de atuação direta você faz por semana? 

10. Existem dificuldades no seu trabalho?  Com o surdo? Com a Instituição? 

11. Qual sua relação com os alunos surdos, ouvintes e professores da escola?  

 

 

5. Resultados e discussão 
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Identificaram-se os sujeitos da pesquisa como: intérprete 1; intérprete 2; intérprete 3; 

intérprete 4. 

A partir dos dados coletados, organizou-se a análise do trabalho em dois temas: 

- Identificação dos intérpretes 

- Relacionamento do intérprete: com o aluno surdo, os alunos ouvintes, a 

Instituição, os professores. 

-  

5.1. Identificação dos intérpretes 

 Nos quadros abaixo, indica-se os dados pessoais e profissionais dos intérpretes: 

Quadro 1 – Dados Pessoais 

 

Sujeitos 

Idade Formação Acadêmica Estado onde 

mora 

Anos de atuação como  

TILS 

Intérprete 

1  

21 Pedagogia Amazonas 4 

Intérprete 

2 

25 História 

Cursando Letras/LIBRAS 

 

Bahia 12 

Intérprete 

3 

37 Pedagogia 

Mestranda  

Rio Grande do 

Sul 

11 

Intérprete 

4 

27 Psicologia Pará 7 

 

Quadro 2 – Dados Profissionais 

Sujeitos Curso que 

interpreta 

H/ semanais 

interpretação 

Vinculo 

empregatício 

Para quantos 

alunos é a 

interpretação 

Quantos intérpretes 

tem na instituição 

Intérprete 1 Letras 20h Bolsista 25 2 

Intérprete 2 Letras/Libras 

e Mestrado 

em Ed. 

20h CLT 15 1 

Intérprete 3 Vários cursos 

de graduação 

25 CLT 2 3 

Intérprete 4 Pedagogia,M

atemática e 

Biologia 

60 CLT 15 7 

 

No quadro 1 verificou-se que três intérpretes estão na faixa etária entre 20 a 30 anos e um tem 

37 anos, porém o tempo de atuação do intérprete 2, apesar de ser bem mais jovem é maior que 

a do intérprete 3, evidenciando que o intérprete 2 iniciou o trabalho de interpretação com 

apenas 13 anos de idade. A precocidade na atuação do  TILS não é uma característica do 

sujeito 2. Isso por que os TILS surgiram logo após o aparecimento de pessoas surdas. 

Conforme Jamie Berker os filhos ouvintes de pais surdos (CODA – Children of Deaf Adults) 
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foram os primeiros TILS da nossa história. Eles já interpretavam para seus pais nas mais 

diferentes situações da existência. 

Quadros (2002) observa que o surgimento do trabalho de interpretação em alguns países como 

nos Estados Unidos, Suécia e também no Brasil iniciou-se nas igrejas cristãs, justificando-se 

assim, a pouca idade de início de interpretação dos intérpretes 1e 2. 

A carga horária de interpretação dos intérpretes 1, 2 e 3 mostra que eles trabalham apenas um 

turno, enquanto que o intérprete 4 trabalha os três turnos. 

Como afirma Quadros (2002) é possível esperar problemas específicos de LER  em curto 

espaço de tempo nos  TILS que atuam em mais de um turno, diariamente. Exige-se atenção 

quanto aos intervalos e à infra-estrutura do ambiente de trabalho destes TILS. 

A idade média dos TILS pesquisados e também na realidade do Brasil situa-se numa faixa 

etária de população jovem, visto tratar-se de uma nova profissão. Aqui não se está falando da 

primeira geração dos TILS brasileiros que surgiram nos anos 1980, devido à necessidade de 

maior comunicação das pessoas surdas; além disso, os TILS sempre atuaram sem o devido 

reconhecimento da sua profissão no passado. 

Outro aspecto interessante é a formação destes profissionais pesquisados. Eles buscam 

formação nas áreas humanas, além da formação própria na área da tradução interpretação, que 

ainda está na fase inicial no Brasil. 

No quadro 2 observa-se um padrão que acontece nos curso de Letras-Português /Libras, curso 

a distância, oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina. O numero de alunos é alto 

e a situação do TILS e assemelha-se a de um ambiente de palestras ou conferências. Em 

muitas salas de aula neste curso, a grande maioria dos alunos é de surdos e algumas salas são 

compostas exclusivamente por alunos surdos.  

Outro aspecto interessante a observar é o número de TILS por Instituição. Muitas instituições 

de ensino contratam apenas um profissional e acreditam que assim resolvem a questão da 

inclusão do aluno surdo em sala de aula. Porém, um profissional dificilmente terá condições 

físicas suficientes para estar com os diversos alunos, em cursos diferentes a todo o tempo. 

Outras instituições ainda exigem que o mesmo profissional TILS faça outros serviços além de 

interpretar. Como por exemplo, digitar dados no computador.  

O que se prática é a contratação de um TILS por sala de aula, independentemente do número 

de alunos surdos na mesma. Segundo pesquisadores da área, o ideal seria a contratação de 

dois TILS por aluno surdo, dependendo do curso. 

 

5.2. Relacionamento do intérprete: com o aluno surdo, os alunos ouvintes, a Instituição, 

os professores. 

 

Apesar de ser raro encontrarmos, atualmente, TILS qualificados nas escolas, pelo fato de ser 

uma nova profissão, a grande questão que possivelmente tem causado muitas dificuldades, é a 

falta de consciência dos dirigentes das instituições de ensino sobre a necessidade desse novo 

mediador lingüístico. Muitos gestores de escola ainda não se deram conta da importância dele 

em sala de aula para os alunos surdos. 

Há necessidade da criação de uma organização e coordenação para o grupo dos intérpretes nas 

escolas, empresas e outros locais de atuação.  Eles vão precisar de orientações quanto a sua 

performance profissional, ética no seu trabalho e no seu relacionamento com os colegas TILS. 
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A resposta à última questão, a respeito do relacionamento no ambiente de trabalho, revela que 

desnudar esse relacionamento ainda é um tabu. No que se refere à pesquisa, 50% responderam 

a décima e décima - primeira questão como sendo uma relação positiva e boa. Não apontaram 

problemas.  Alegam que inexistem problemas em relações tão complexas, como são as 

relações humanas nos espaços de trabalho.   

Os 50% restantes dos entrevistados disseram que encontram dificuldades com a instituição em 

que trabalham. A resposta do  TILS 4 foi a seguinte: Quando eu atuava na Universidade tinha 

muitos problemas, pois o trabalho de interpretação era só três vezes por semana e outros 

dois dias éramos obrigados a dar orientações pedagógicas, porém, não íamos pra sala de 

aula, então o surdo ficava sem intérprete. 

A resposta acima revelou dificuldades de entendimento do trabalho do TILS dentro da 

instituição.  Pareceu não estar claro para a instituição, a função deste profissional e o seu 

trabalho de atendimento ao educando surdo, que vem em primeiro lugar – Por que?.  O 

intérprete de língua de sinais é um profissional novo no contexto das profissões e as 

instituições de ensino superior  ainda estão se adaptação a essa nova realidade profissional. 

Ainda falta muito percurso a trilhar neste novo caminho de tradutores/intérpretes de libras. É 

um mercado novo, em expansão e precisa de investimentos de formação, conscientização e 

participação. O tempo com o trabalho dos atuais intérpretes poderá mostrar à sociedade, os 

reais resultados da atuação deste profissional no mercado de trabalho e nos estabelecimentos 

de ensino. 

 

6. Considerações finais 
 

Faz-se necessário a difusão e o uso da Libras nas universidades para que todos os professores 

tenham uma visão positiva e de maior aceitação do profissional TILS.  Muitos TILS atuam 

praticamente “isolados” com os alunos surdos, os quais são negligenciados pelo resto da 

Instituição.  Por ser uma profissão em expansão é de extrema necessidade que se invista em 

uma formação profissional cada vez mais adequada para este tradutor/intérprete da Libras. Só 

a formação assegurará uma atuação eficiente e uma postura ética no seu ambiente de trabalho. 

Surgem propostas de cursos superiores de tradução/interpretação da Libras em algumas 

universidades federais do País.  A escassez de profissionais habilitados é reconhecida por 

todos. A formação insuficiente gera no profissional uma percepção negativa sobre seu papel, 

dando-lhe a sensação de não ser participante efetivo na formação dos alunos surdos. 

Os autores são unânimes em afirmar que será necessário que as instituições e o próprio TILS 

reconheçam o papel intermediador da interpretação. 
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