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Resumo: O presente trabalho apresentará o panorama do ato interpretativo do ponto de vista 

de tradutores /intérpretes da Língua Brasileira de Sinais - Libras em escolas públicas regulares 

da cidade de  Mariana. Através de entrevista informal e escrita, foi possível identificar o perfil 

dos profissionais que atuam nestas escolas e os desafios encontrados por estes para a 

realização da interpretação. 
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Abstract: This paper presents an overview about the interpretation in the point of view of 

translators/interpreters of Brazilian Sign Language – Libras in regular public schools from 

Mariana.  Through written and informal interview it was possible to identify the profile of the 

interpreters that works in these schools and the challenges to do the interpretation. 
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 Introdução 
 

A escola tem sido fonte para muitos estudos e projetos educativos. As diferenças 

existentes entre grupos e nos grupos sociais têm instigado a cada dia, mais pesquisadores a 

pensar na educação, nas identidades culturais, na escola e, especialmente, nas relações de 

poder, as quais muitas vezes apresentam discursos estabelecidos como verdades absolutas, 

nutrindo o desrespeito a sujeitos e grupos socioculturais excluídos no contexto educacional. 

Dentre esses grupos estão os surdos1. 

O papel do tradutor/intérprete de Libras é de extrema relevância para a inclusão destes 

sujeitos. O intérprete educacional será o mediador lingüístico que possibilitará uma 

comunicação eficiente entre surdos e ouvintes no ambiente escolar.  

A tradução/interpretação em Libras requer, além do conhecimento da língua fonte e da 

língua alvo, conhecimento da cultura dos surdos, entendimento da intencionalidade do 

interlocutor, capacidade de identificar e solucionar problemas que venham a surgir durante o 

ato interpretativo, sem falar no desafio maior, que é a diferença básica entre interpretação em 

                                                           
1 O termo “surdo” será utilizado para representar pessoas que, devido a perdas auditivas diversas, utilizam como 
meio de comunicação uma língua de modalidade viso-espacial.    



Libras e as demais interpretações da linguagem oral, que está no canal onde a interpretação se 

dá, sendo no caso de Libras um canal essencialmente visual. Um profissional 

tradutor/intérprete, além de ter o domínio das línguas envolvidas no processo de tradução e 

interpretação, precisa ter qualificação específica para atuar como tal, ou seja, ter domínio dos 

processos, dos modelos, das estratégias e técnicas de tradução e interpretação, sendo 

interessante também que ele tenha a formação na área de atuação. 

Embora o aluno surdo tenha o direito à língua de sinais como primeira língua e ao 

interprete educacional que o auxilie, ainda estamos distantes desta realidade no contexto 

escolar. As práticas pedagógicas continuam sendo, muitas vezes fundamentadas na oralidade 

e sem a presença do intérprete de Libras em muitos casos, o que coloca os surdos em extrema 

desvantagem. 

Segundo Fernandes (2006),  

o contexto educacional está organizado de forma que todas as interações 
são realizadas pela oralidade, o que coloca o aluno surdo em extrema 
desvantagem nas relações de poderes e saberes instaurados na sala de 
aula, relegando-os a ocupar o eterno lugar do desconhecimento, do erro, 
da ignorância, da ineficiência, do eternizado não-saber nas práticas 
linguísticas. (p.03) 

 

Neste sentido, considerando a importância do trabalho deste profissional para a 

educação de surdos, este trabalho buscou identificar o perfil do tradutor/intérprete de Libras 

em escolas públicas regulares da cidade de Mariana e conhecer a atuação deste profissional 

nessas escolas. 

 

Método  

Para a realização deste trabalho foi utilizada a metodologia de pesquisa qualitativa a 

partir de uma conversa informal e posteriormente entrega de um questionário aberto aos 

intérpretes das escolas públicas regulares de Mariana com questões referentes ao trabalho 

desses profissionais.  

Para a realização das entrevistas com os intérpretes, foi realizada visita à Secretaria 

Municipal de Educação do município de Mariana e à Superintendência Regional de Ensino 

objetivando conhecer quais escolas municipais e estaduais possuíam alunos surdos 

matriculados e se estas escolas possuem intérpretes. A Secretaria informou que as escolas 

municipais de Mariana estão sem intérpretes devido à dificuldade de encontrar profissionais 

com a formação exigida pela lei, que é a certificação de proficiência em Libras emitida pelo 

Estado: o Prolibras.  



A Secretaria de Educação informou que tem conhecimento de apenas dois alunos 

surdos matriculados na rede municipal de educação, um na APAE – Mariana, e o outro no 

distrito de Cláudio Manoel, ambos sem intérpretes, mas que eles não podiam afirmar com 

certeza o número exato de alunos surdos, pois eles não têm este controle. Questionados sobre 

que providências a Secretaria pretendia tomar, fomos informados de que eles estavam 

buscando uma forma de contratar intérpretes mesmo sem a certificação exigida, mas que 

como este procedimento envolve leis era um processo um pouco delicado. 

Procuramos também a Superintendência Regional de Ensino para saber quais escolas 

estaduais em Mariana possuíam alunos surdos e intérpretes de Libras. Obtivemos a 

informação que duas escolas estaduais possuíam intérpretes. A primeira escola contava com 

uma intérprete no turno da tarde para atender um aluno, o único surdo na escola e a segunda 

escola contava com duas intérpretes, uma no turno da manhã para atender dois alunos, e uma 

no turno da tarde para atender três alunos, sendo estes cinco os únicos alunos surdos da 

escola.  

Com estas informações, procuramos então a primeira escola onde encontramos a 

Intérprete 1, que falou sobre sua atuação profissional e aceitou responder ao questionário 

aberto.  Durante a nossa conversa ela informou que interpreta para um aluno do 1º ano do 

Ensino Fundamental e que o acompanha durante todos os momentos no ambiente 

educacional, inclusive nas aulas de Educação Física e nos eventos escolares.  

Em seguida procuramos a segunda escola onde encontramos as Intérpretes 2 e 3. A Intérprete 

2  trabalha no turno da manhã, atendendo a dois alunos surdos matriculados no 9º ano. Ela nos 

informou que a única aula que não é interpretada é a Educação Física, pois ela não considera 

ser necessária a presença do intérprete neste momento. A Intérprete 3 atende a três alunos 

surdos no turno da tarde. Um aluno matriculado no 6º ano e dois alunos matriculados no 7º 

ano. A secretaria da escola informou que a Intérprete 3 precisa trocar de salas de tempos em 

tempos para atender a estes alunos matriculados em séries diferentes.  A intérprete 3 nos 

recebeu para dar algumas informações e, inicialmente, aceitou responder o questionário, mas 

por motivos que são por nós desconhecidos, ela acabou não respondendo, apesar de nossa 

insistência. 

          A conversa informal e os questionários nos permitiram conhecer o perfil do profissional 

tradutor/intérprete e as concepções dos entrevistados sobre o ato interpretativo e sobre sua 

atuação como intérprete educacional.  

 

Resultados 



               O primeiro aspecto a ser destacado é a formação do profissional tradutor/intérprete 

educacional de Libras no município de Mariana. Quantos à formação, as intérpretes 

entrevistadas possuem  Ensino Médio e a certificação emitida pelo Centro de Formação 

Continuada dos Profissionais da Educação e Atendimento a Pessoa Surda (CAS) e estão 

contratadas dentro da Lei 12319/10.  

 As duas intérpretes aprenderam Libras através de cursos oferecidos pelas 

Testemunhas de Jeová. Segundo Quadros (2005) os trabalhos de interpretação de Libras no 

Brasil começam na década de 80, em ambientes religiosos. Podemos perceber então o reflexo 

da religião na formação dos tradutores/intérpretes educacionais de Mariana.  

Um fator importante é a visão que o tradutor/intérprete de Libras tem de sua atribuição 

como intérprete e de sua relação com o professor regente.  É necessário que o intérprete tenha 

conhecimento do código de ética ao qual Quadros (2005) faz referência. O código de ética do 

profissional intérprete de Libras fala da importância de delimitar o papel do professor regente 

e o papel do intérprete em sala de aula. As intérpretes entrevistadas disseram que é preciso 

que estes dois profissionais tenham uma boa relação para que ambos facilitem o trabalho um 

do outro. O professor tem a autoridade absoluta. É ele que vai ministrar as aulas. O papel do 

intérprete é intermediar as relações na sala de aula transmitindo ao aluno surdo, através de 

Libras, o conteúdo ensinado pelo professor.  

Quando questionadas sobre qual seria então o papel do intérprete de Libras, sabendo 

da distinção da função de professor bilíngüe e intérprete, obtivemos as seguintes respostas: 

Intérprete 1: Preciso ser neutra para não fazer o papel do professor (ensinar e disciplinar) e 

não passar opiniões pessoais, ser fiel às informações e ser confiável (discrição com o que 

acontece na sala de aula).  

Intérprete 2:  Cabe ao intérprete não interferir no ensino do aluno quando é obrigação do professor 

fazê-lo. Ser fiel a interpretação não transmitir idéias pessoais, ser neutro em assuntos que não lhe diz 

respeito.       

As respostas obtidas são um reflexo claro do que Quadros (2005) coloca como papel 

do tradutor/intérprete de Libras: o sigilo profissional, a neutralidade, a discrição, a distância 

profissional e a fidelidade. Sendo importante destacar ainda, como propõe a Teoria 

Interpretativa da Tradução de Seleskovitch (Seleskovitch apud Pagura, 2002) a observância 

dos dois requisitos básicos na produção do novo enunciado na língua alvo: expressar a 

mensagem original completa e ser voltado para o destinatário. 

Levando-se em consideração que o novo enunciado deve ser voltado ao destinatário, 

é importante que o intérprete tenha conhecimento das pessoas envolvidas na interpretação. 



Neste sentido, perguntamos aos profissionais entrevistados, quem é o surdo para o intérprete 

de Libras: 

Intérprete 1: É toda pessoa que tem perda parcial ou total da audição, sendo sua 

comunicação por gestos ou leitura labial. 

Intérprete 2: É a pessoa que tem perda total ou parcial da audição e que usa sinais para se 

comunicar ou leitura labial sendo ele alguém com capacidade igual as dos ouvintes, ainda 

que use um idioma diferente como forma de comunicação, a Libras. 

Observando as respostas, percebemos que os entrevistados não abrangeram suas 

respostas para o âmbito cultural, atendo-se apenas aos aspectos fisiológicos da surdez. 

Segundo Quadros (2005), 

Surdo é o sujeito que apreende o mundo por meio de experiências visuais e 
tem o direito e a possibilidade de apropriar-se da língua brasileira de sinais e 
da língua portuguesa de modo a propiciar seu pleno desenvolvimento e 
garantir o trânsito em diferentes contextos sociais e culturais. (p. 10)  

A autora ainda afirma que os surdos são aqueles que fazem parte de uma cultura 

essencialmente visual, uma cultura que possui formas de organizar o pensamento e a 

linguagem, diferentes das dos ouvintes.  

É interessante ressaltar ainda, o comentário feito pela Intérprete 2: ...sendo ele (o 

surdo) alguém com capacidade igual as dos ouvintes, ainda que use um idioma diferente 

como forma de comunicação, a Libras. Esse comentário nos remete a Bernardino (2008) 

quando ela afirma que “(...) o fato de não ouvir, não torna o surdo “anormal” apesar de ser 

esta a concepção que muitas pessoas têm”( p.01). Tanto os surdos como os ouvintes possuem 

restrições, mas o que coloca o surdo em desvantagem é quando o mesmo não tem acesso a 

uma linguagem efetiva, o que pode levá-lo a tornar-se realmente deficiente.  

Pensando na importância do acesso a uma linguagem efetiva para o desenvolvimento 

cognitivo de uma pessoa, perguntamos aos intérpretes se todos os alunos para os quais eles 

interpretam, dominam a Libras:  

Intérprete 1: Não. Às vezes aprendem no contato diário com o interprete ou na sala de 

recursos. Mas é bem limitado, pois a aula na sala de recurso é apenas 1 vez por semana e o 

interprete nem sempre tem tempo de ensinar, pois essa nem é sua função.  

Intérprete 2: Sim. Aprenderam com as Testemunhas de Jeová em salas de recurso e através 

do contato diário com intérprete em sala de aula. 



Considerando a resposta da Intérprete 1, podemos refletir sobre as dificuldades 

enfrentadas por uma criança surda em uma escola regular, sem o domínio de Libras. Segundo 

Bernardino (2006) 

(...) as crianças surdas expostas tardiamente a uma primeira língua na 
infância não têm nenhuma outra língua como referência. Elas começam 
o processo de aquisição com um conhecimento extremamente limitado 
sobre princípios morfológicos, fonológicos e sintáticos. ( p.05)  

 

Bernardino (2006) ressalta também, a importância da Libras como instrumento de 

comunicação efetiva no ambiente educacional. É através dessa língua que a criança surda terá 

acesso aos conteúdos escolares, inclusive ao português, que é a segunda língua do surdo.   

A falta de domínio da Libras por parte do aluno surdo é, seguramente um desafio 

enfrentado pelos intérpretes educacionais, entre muitos outros. Pensando nisso, questionamos 

as intérpretes a respeito dos maiores desafios enfrentados por eles no ambiente educacional. 

Elas apontaram como desafios a falta de reconhecimento de seu trabalho e a carência de 

intérpretes nas séries anteriores, o que causa uma grande lacuna no aprendizado dos alunos 

surdos.  

É interessante destacar também, um comentário importante da Intérprete 1: “A 

língua do surdo é visual, a língua ensinada e cobrada nas escolas é oral.”  

Diante dessa realidade, as práticas educacionais precisam ser revistas, o professor 

pode contribuir, modificando algumas atividades e estratégias de ensino. Claro que, para isso 

ele precisa de apoio pedagógico, capacitação, tempo para elaboração dessas atividades, e 

principalmente o desejo de modificar essa realidade.  

Se consultarmos a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.349/96, 

encontramos no artigo 4º, itens III e IIV, a obrigatoriedade de atendimento educacional 

especializado aos educandos com necessidades especiais na rede regular de ensino e com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades assegurando-

lhes condições de acesso e permanência nas escolas.  

  

Discussão 

Se pensarmos na inclusão como um processo, ela precisa de ações contínuas. Se a 

escola tem como objetivo realmente integrar o aluno surdo de forma que ele tenha condições 

adequadas de se desenvolver cognitivamente de forma a competir com igualdade de 

condições com os alunos ouvintes é preciso que ela se movimente constantemente neste 

sentido. Mas a inclusão não é somente a responsabilidade da escola, de professores e de 



intérpretes, é também, e principalmente papel da família e da sociedade como um todo. Para 

que a inclusão aconteça é preciso buscá-la. 

Com o reconhecimento da profissão de tradutor/intérprete de Libras este profissional 

vem, aos poucos, conquistando seu lugar, mas percebemos que eles ainda enfrentam desafios, 

como a falta de reconhecimento de seu trabalho, falta de recursos visuais na escola, e, 

sobretudo o desconhecimento da Libras por parte dos alunos surdos. 

Um fator preocupante é a falta de profissionais tradutores/intérpretes de Libras com a 

formação necessária para atender aos alunos da rede pública de Mariana que seguem os 

estudos sem a presença deste profissional. Como é possível uma intérprete atender a dois 

alunos em séries diferentes e ao mesmo tempo? Como é possível decidir quais disciplinas 

priorizar na interpretação para cada aluno? 

O que nos causa estranheza é o fato de a Secretaria de Educação desconhecer o 

número exato de alunos surdos matriculados na rede municipal de ensino. Como fazer a 

contratação de intérpretes para atender a uma demanda que não se sabe ao certo qual é?   

O acesso a educação e a comunicação são inquestionáveis, para o surdo isso não é 

diferente. Torna-se necessário uma educação realmente inclusiva que respeite a condição 

bilingue do sujeito surdo. Um passo essencial a ser dado é a garantia da presença de um 

intérprete preparado que o acompanhe em sua formação. Para tal é necessário a criação de 

cursos, capacitações e especializações voltados para a formação de tradutores/intérpretes 

educacionais, estimulando-os e proporcionando-os uma carreira sólida, reconhecida e de 

qualidade. 
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