
A Demanda de IntA Demanda de Intéérpretes de rpretes de 
LLííngua de Sinais em Pernambuco ngua de Sinais em Pernambuco 
frente frente ààs Implicas Implicaçções dos Critões dos Critéérios rios 
de Qualificade Qualificaçção Adotados Para ão Adotados Para 

Atuar no Ensino SuperiorAtuar no Ensino Superior

ArianeAriane Rafaela de Freitas Rafaela de Freitas –– UFRPEUFRPE

MerieneMeriene da Silva Calixto da Silva Calixto –– UFRPEUFRPE



Esta pesquisa aborda os requisitos Esta pesquisa aborda os requisitos 
solicitados para o ingresso do tradutor e solicitados para o ingresso do tradutor e 

intintéérprete de lrprete de lííngua de sinais em ngua de sinais em 
instituiinstituiçções pões púúblicas e privadas de blicas e privadas de 

Pernambuco, a partir do decreto Pernambuco, a partir do decreto nnºº
5.626/05.5.626/05.



Que define entre os pontos abordados a 

presença do intérprete no ensino 

superior.



Essa mudança leva as instituições de 

ensino superior a se sentirem 

obrigadas no dever de oferecerem a 

acessibilidade aos surdos através do 

tradutor e intérprete de língua de 

sinais.



Como consequência o aumento da Como consequência o aumento da 
oferta de vagas para os oferta de vagas para os TILS.TILS.



A carência de intérpretes devidamente 

qualificados deixa margem para 

pessoas que apenas dominam a libras, 

assumam a função de interpretar nos 

vários níveis de ensino, inclusive no 

ensino superior.



PROBLEMPROBLEMÁÁTICATICA

Existem critExistem critéérios definidos de maneira rios definidos de maneira 

consensual entre as universidades de consensual entre as universidades de 

Pernambuco pPernambuco púúblicas e privadas, que blicas e privadas, que 

assegure a contrataassegure a contrataçção de  intão de  intéérpretes rpretes 

qualificados para atuarem no ensino qualificados para atuarem no ensino 

superior? superior? 



OBJETIVOSOBJETIVOS

Verificar se existem critVerificar se existem critéérios definidos entre rios definidos entre 

as universidades de Pernambuco pas universidades de Pernambuco púúblicas e blicas e 

privadas que asseguram a contrataprivadas que asseguram a contrataçção de ão de 

intintéérpretes qualificados para atuar no rpretes qualificados para atuar no 

ensino superior. ensino superior. 

Analisar se os requisitos existentes são Analisar se os requisitos existentes são 

consenso entre essas universidades. consenso entre essas universidades. 



UNIVERSO DA PESQUISAUNIVERSO DA PESQUISA

Universidades federais e particulares Universidades federais e particulares 

com a presencom a presençça de surdos com a de surdos com 

intintéérpretes em suas graduarpretes em suas graduaçções e pões e póóss--

graduagraduaçções. ões. 



MMÉÉTODOTODO

Pesquisa bibliogrPesquisa bibliográáfica e coleta de fica e coleta de 

dados atravdados atravéés de entrevista s de entrevista 

aberta com intaberta com intéérpretes, surdos e rpretes, surdos e 

funcionfuncionáários das universidades.rios das universidades.



RESULTADORESULTADO

Não existe consenso entre as Não existe consenso entre as 

instituiinstituiçções de ensino superior ões de ensino superior 

pesquisadas, em relapesquisadas, em relaçção aos ão aos 

critcritéérios que buscam assegurar a rios que buscam assegurar a 

qualificaqualificaçção do tradutor intão do tradutor intéérprete rprete 

de libras. de libras. 



REQUISITOS ADOTADOSREQUISITOS ADOTADOS

FormaFormaçção em não em níível mvel méédio.dio.

Certificação de proficiência em língua 

brasileira de sinais.

Escolha ou indicação de pessoas que falam 

bem Libras.



CONCLUSÃOCONCLUSÃO

Este dado pode estEste dado pode estáá relacionado ao relacionado ao 

recente reconhecimento da libras e recente reconhecimento da libras e 

de como se deu a trajetde como se deu a trajetóória dos ria dos 

intintéérpretes no Brasil.rpretes no Brasil.



No entanto, é preciso refletir sobre a 

qualidade do profissional que compõe 

o mercado atualmente. Uma vez que 

algumas práticas podem comprometer 

a qualidade da interpretação e 

consequentemente a formação do 

surdo.



O objetivo maior não deve ser apenas 

garantir a presença do profissional na 

sala de aula, mas, sobretudo dar 

condições a pessoa surda de cursar o 

ensino superior com qualidade.
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