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Resumo
Em razão da recente amplitude de ofertas de vagas para Tradutores e
Intérpretes de Língua de Sinais e Português (doravante TILSP) para atuar em
diversas instituições públicas e educacionais de municípios do Estado do Rio
de Janeiro, por intermédio de concursos públicos, considerou-se relevante
investigar o perfil exigido desses profissionais que atuam como mediadores
linguísticos no processo educacional experenciado por alunos surdos. A
compreensão dessa realidade contará com o embasamento teórico da Lei de
Libras 10.436/02; do Decreto 5.626/05; da Lei 12.319/10; da Lei 13.005/14 que
apresentam proposições sobre a construção da educação bilíngue para surdos.
Apoiou-se nas reflexões teóricas de QUADROS (2004), ROSA (2006),
KELMAN (2005, 2008), LACERDA (2006, 2007, 2010), VIEIRA (2007),
LACERDA & SANTOS (2014), ALBRES (2015), SÁ & SÁ (2015), dentre outros.
Realizou-se uma investigação com uso de questionário sobre o entendimento
dos próprios profissionais, de três escolas de um município do Estado do Rio
de Janeiro que atendem alunos do Ensino Fundamental. Os discursos variam
de acordo com a formação acadêmica que possuem. Há urgência de formação
continuada através de cursos específicos de formação para tradutores e
intérpretes que atendam a enorme demanda de formação e capacitação
profissional.
Palavras-Chave: Tradutor intérprete de Libras. Formação inicial. Atuação
profissional.
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Introdução
Os Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais e Português (TILSP)
conquistaram espaço, nos últimos anos, no Serviço Público através de
processos seletivos para prefeituras, institutos, universidades e escolas de
ensino regular do Estado do Rio de Janeiro. O interesse nessa investigação se
deu a partir da exigência da formação de professor intérprete que atua como
TILSP, nos editais de alguns concursos públicos e também pelo recente
surgimento de algumas escolas polos bilíngues em surdez no Estado do Rio de
Janeiro, como também, em alguns outros estados de nosso país.
As propostas educacionais das instituições públicas de ensino que
atendem alunos surdos, mais fortemente presentes na política nacional vigente,
são propostas de Educação Bilíngue ou de Educação Inclusiva. A perspectiva
do bilinguismo se apresenta como um caminho para a construção política e
educacional da identidade dos alunos surdos. Lacerda (2007) afirma que a
atual política nacional de educação tem como diretriz fundamental a escola
inclusiva, que prevê a “escola para todos”. O Plano Nacional de Educação
(PNE/2014) salienta em sua Meta 4.
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo,
de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados (PNE/2014, Lei 13.005/14)

Conforme a Lei do PNE (2014) o sistema educacional inclusivo prevê a
garantia do atendimento educacional especializado a todas as crianças e
jovens com diferentes necessidades especiais, preferencialmente na rede
regular de ensino. Porém há de se pensar nas especificidades dos alunos
surdos, diretamente relacionados neste trabalho. Atualmente, um dos contextos
bilíngues que tem se configurado nas escolas inclusivas do Estado do Rio de
Janeiro são as salas de aula com professores monolíngues e tradutores
intérpretes de Libras atuando em parceria para atender aos alunos surdos.
Santos & Paulino (2008) apontam que “a inclusão é a luta contra exclusões”.
Destacam que a inclusão é um processo que se vive e não se ensina. Portanto,
somente a presença do tradutor intérprete de Libras não torna o ambiente

educacional inclusivo e sem exclusões. As instituições que atendem alunos
surdos precisam de mudanças e adequações estruturais, curriculares, didáticas
e pedagógicas para que esses alunos estejam de fato inseridos e incluídos.
Sá & Sá (2015) explicam que, ao falar de educação de surdos, o tema
da inclusão é imprescindível, pois tem sido a direção política do Brasil, que
“refere-se à defesa do “direito” de todos os alunos com deficiências (sensoriais,
físicas ou intelectuais) estarem nas escolas comuns”. Porém a educação de
surdos aborda enfoques e questões mais específicas e perpassa aspectos
linguísticos,

culturais

e

identitários,

demandando

uma

fuga

à

essa

generalização.
Tornou-se necessário verificar se a atuação do professor intérprete de
Libras contribui na construção de um modelo de escola bilíngue para alunos
surdos, nas escolas de educação inclusiva. Os professores intérpretes de
Libras atuam na sala de aula regular junto aos professores regentes das
disciplinas ofertadas para o segundo segmento do Ensino Fundamental. Uma
das questões relevantes a ser investigada foi se a nomenclatura de “professor
intérprete” interfere na prática profissional dos tradutores e intérpretes.
A partir da Proposta de Educação Inclusiva apresentada pelo MEC,
professores da rede estadual de educação de todo o Brasil,
enfocando-se no presente trabalho os de SC e Paraná, com
formação em pedagogia, habilitação em educação especial, e que
conheciam a língua de sinais, foram levados a atuar nas salas de
aula como “professor-intérprete”, independentemente de ter alguma
formação para a função de tradutor/intérprete de língua de sinais.
(VIEIRA, 2007, p. 23)

A autora da citação acima contribui na distinção entre tradutor intérprete
e professor intérprete quando salienta que as há equívocos quando se
estabelece a dupla função de nome “professor intérprete”. Aponta que os
próprios documentos do MEC privilegiavam, na época em que eram escassos
o quantitativo de tradutores intérpretes atuando, que os professores bilíngues
de alunos surdos assumissem essa dupla função de ensinar e interpretar.
A partir desse contexto o termo “professor intérprete” começou a surgir
em instituições de ensino de alguns estados do país. Esse movimento em torno
da terminologia “professor intérprete” se iniciou a partir de professores com
conhecimento de Libras tornando-se intérpretes mesmo sem formação em

tradução e interpretação, devido a escassez de tradutores intérpretes.
Entretanto, atualmente o cargo de “professor intérprete” já começou a ser
institucionalizado oficialmente por um processo diferente. Os tradutores
intérpretes buscam formação em cursos de licenciatura para que possam ser
professores intérpretes e estejam habilitados para trabalhar nas escolas dos
municípios que fazem essa exigência.
Alguns questionamentos instigantes levaram à presente investigação:
Como o profissional da área de educação de surdos atua no cargo de professor
intérprete? O professor intérprete de Libras ensina a língua de sinais em
escolas inclusivas que não têm professor de Libras? O professor intérprete de
Libras ensina os conteúdos curriculares das disciplinas de 2º segmento do
Ensino Fundamental assim como os professores regentes? Qual a formação
acadêmica e a experiência profissional dos professores intérpretes?
A citação abaixo nos ajuda a refletir quanto a possíveis pistas a essas
indagações:
Sendo assim, aos intérpretes que atuam na sala de aula não é
possível escapar da ambiguidade professor-intérprete, que está
longe de ser solucionada – ou talvez não –, pois tudo indica que essa
será a nomenclatura adotada pelo Ministério da Educação para
“resolver” a inclusão do aluno surdo na escola regular. (ROSA, 2006,
p. 92)

A construção da função, da atuação e do novo cargo de professor
intérprete de Libras está em processo inicial nas escolas dos municípios do
Estado do Rio de Janeiro. Portanto, os principais objetivos a serem
investigados estão relacionados à compreensão da atuação e dos papéis
desempenhados pelos TILSP, que possuem o cargo de professor intérprete,
nas escolas de educação inclusiva com proposta de educação bilíngue para
surdos.
As atribuições do tradutor intérprete e do professor intérprete
O tradutor intérprete de Libras educacional atua nas turmas de 2º
segmento do Ensino Fundamental. Ele tem a função de mediador linguístico de
duas línguas que perpassam o ambiente escolar e a sala de aula. Cabe a ele
desenvolver fluência nas línguas envolvidas e competência linguística e
tradutória adequadas às escolhas lexicais e ao nível de escolaridade e de

fluência dos alunos surdos. O professor intérprete apresenta uma atuação mais
ampliada e diversificada, dando mais ênfase às relações que envolvem
ensino/aprendizagem dos alunos surdos.
Portanto, percebe-se que ser professor e ser tradutor/intérprete são
posições diferentes em termos de profissão e prática, ou seja,
constituem atribuições diferenciadas. Faz-se necessário ter em
mente que misturar e criar a nomenclatura “professor-intérprete”,
mesmo que seja somente para suprir a falta do cargo profissional
tradutor/intérprete no quadro de funcionários dos sistemas
educacionais, causam conflitos de representações, de funções entre
o “professor-intérprete”, professores, alunos surdos e não surdos e
demais profissionais da educação, tal como se apresentam as
narrativas destes profissionais no decorrer do presente trabalho.
(VIEIRA, 2007, p. 54, 55)

Além da relevância de possuir as competências pertinentes a um
tradutor intérprete de Libras, deverá ter uma atuação com parceria mais
estreita com o professor regente das disciplinas da turma com alunos surdos.
Participará ativamente dos planejamentos de aula, das atividades, das
avaliações, das reuniões pedagógicas, além de explicar os conteúdos
ministrados

pelo

professor

regente

utilizando

estratégias

pedagógicas

adequadas a cada aluno surdo, dentre outras atribuições.
Vale esclarecer e ressaltar que ao longo dos anos, várias nomenclaturas
foram utilizadas para se referir aos profissionais que atuam na mediação
linguística de alunos surdos. Dentre elas destaca-se ILS (Intérprete de Língua
de Sinais), IE (Intérprete Educacional), TILS (Tradutor Intérprete de Libras) e,
mais recentemente, TILSP (Tradutor Intérprete de Libras e Língua Portuguesa).
Albres (2015) identificou cerca de dezesseis denominações para o cargo
mencionado.
A autora Vieira (2007) explica que há escassez de pesquisas no campo
da atuação do professor intérprete e ressalta a necessidade de direcionar
pesquisas que apontam essa atividade.
Parece que se criam fantasias acerca de sua atuação. Como se
pudessem, em sua prática, trabalhar segundo a nomenclatura, em
momentos professor e em outros momentos intérprete, misturando
as duas funções com consequentes conflitos, tanto para eles
próprios quanto para os alunos surdos. (VIEIRA, 2007, p. 40)

Percebe-se um desconforto, receio e incômodo entre os profissionais
que atuam enquanto professor intérprete, pois essa função é recente, assim

como as pesquisas no campo. Vieira (2007, p.50) “onde uma das funções é
mediar o(s) ensino(s) e a(s) cultura(s), e outra é intermediar linguisticamente
esse(s) ensino(s) e essa(s) cultura(s)”. A autora pontua que o tradutor
intérprete e o professor intérprete são duas funções distintas. Desafiando os
próprios tradutores intérpretes a construir os documentos e diretrizes que
orientem a sua prática e façam a distinção adequada para os distintos papéis
de professor intérprete e tradutor intérprete.
Conforme Lodi e Lacerda (2009) afirmam, a “Educação Inclusiva
Bilíngue” parte da perspectiva bilíngue de organizar a escola através do
princípio da circulação efetiva da Libras em todo o espaço escolar. Para alguns
segmentos da comunidade surda, não há possibilidade de uma Educação
Inclusiva Bilíngue. A construção de uma educação/polo bilíngue em escolas
inclusivas

justifica

a

relevância

da

temática

desta

pesquisa

e

dos

desdobramentos desse trabalho.
Objetivos
Esta pesquisa tem como objetivo descrever a atuação do professor
intérprete de Libras, profissional do atendimento educacional especializado que
atende aos alunos surdos nas classes regulares de ensino, em três escolas de
um município do Estado do Rio de Janeiro. E analisar a formação profissional e
educacional exigida e as estratégias pedagógicas e tradutórias utilizadas e
relatadas pelos próprios profissionais.

Metodologia
Essa pesquisa desdobrou-se em duas etapas: no 1º momento foi feita
uma investigação acerca dos editais dos primeiros concursos para os cargos
de tradutor intérprete e de professor intérprete de Libras, entre os anos de 2008
e 2013, em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. No 2º momento,
aplicaram-se os questionários (com perguntas fechadas e abertas), com os
próprios profissionais professores intérpretes de Libras das turmas e das
escolas do município selecionado para a investigação. O município selecionado
apresentou o maior quantitativo de profissionais concursados como professor
intérprete.
Realizou-se uma pesquisa qualitativa, com uso de um questionário para
investigar o entendimento dos próprios professores intérpretes de Libras, de

três escolas de um município do Estado do Rio de Janeiro que atendem alunos
do Ensino Fundamental.
Considerou-se

relevante

adotar

como

uma

das

estratégias

metodológicas utilizadas para elencar dados de pesquisa do próprio campo
educacional, investigar as narrativas elaboradas pelos próprios TILSP que
atuam na escola pesquisada. Os profissionais têm dupla formação e atuação,
pois são tradutores e intérpretes e professores. “Narrativas docentes, eleitas
como foco e método de investigação” (SAMPAIO, 2012, p.1). Suas narrativas
permitiram vislumbrar estratégias docentes especificas desse novo cargo de
professor intérprete de Libras, em escolas públicas do Estado do Rio de
Janeiro.
Resultados
Com a publicação do Decreto 5.626/05, ficam determinados oficialmente
diferentes níveis de formação e atribuições. Em 2008, foi criado o primeiro
bacharelado em Tradução e interpretação, à distância, para formação de
TILSP. Recentemente, os cursos de Bacharelado em Letras Libras (Tradução e
Interpretação) ampliaram a oferta de vagas com turmas presenciais em
universidades de todo o país. Lacerda (2010) mostra que, os primeiros cursos
em nível superior para formação de TILSP começam a surgir em 2005.
Kelman (2005) aponta que muitas instituições não delimitam uma clara
fronteira entre o papel do intérprete educacional, que atua especificamente em
instituições de ensino, e o papel do professor intérprete. Salienta que no Brasil,
em 2005, ambas funções eram exercidas por um só profissional. A função de
professor intérprete não implica necessariamente em ensinar os conteúdos
escolares, mas em uma formação diferenciada enquanto intérprete educacional
que permitirá atuar no campo da educação de surdos com estratégias
diferenciadas e adequadas para cada aluno.
A autora pontua que à época se nomeava como bi-docência a parceria
entre a professora regente e o intérprete ou mediador. E fazia uma crítica,
recomendando o termo co-docência, já que traz uma diferença substancial do
conceito. Bi-docência seriam dois profissionais atuando no mesmo espaço
físico, entretanto, co-docência significa um trabalho compartilhado e com
planejamento integrado, de forma dinâmica e interativa (KELMAN, 2008).
Nessa perspectiva, ao adotar o termo co-docência, o trabalho compartilhado

entre dois profissionais envolvidos e comprometidos poderá trazer avanços
qualitativos no processo de ensino e aprendizagem dos alunos surdos. A
interação mais próxima entre professor regente e tradutor intérprete ou entre
professor regente e professor intérprete contribuirá mais significativamente na
construção de conhecimentos dos alunos surdos.
Análise e Discussão dos dados coletados na pesquisa de campo
Foi feita uma pesquisa bibliográfica na internet para analisar os primeiros
concursos para tradutores intérpretes e professores intérpretes que ocorreram
em municípios do Estado do Rio de Janeiro até o ano de 2013. A tabela abaixo
mostra as informações coletadas:
Quadro 1 – Alguns dos Municípios do Estado do RJ que
realizaram concursos para TILSP e professores intérpretes
MUNICÍPIOS
Angra dos Reis\RJ
Barra Mansa\RJ
Macaé\RJ
Rio de Janeiro\RJ
Belford Roxo\RJ
Itaboraí\RJ
São Gonçalo\RJ
São João de
Meriti\RJ
Niterói\RJ
Nilópolis\RJ
Valença\RJ
Nova Iguaçu\RJ
Resende\RJ
Seropédica\RJ

EDITAL
N° 124/2008
N° 001/2009
N° 01/2009
N° 39/2009 e N° 09/2012
N° 001/2010 e N° 01/2012
N° 003/2011
N° 004/2011
N° 01/2011
N° 297/2011
N° 001/2011
N° 001/2011 e N° 001/2013
N° 001/2012
N° 01/2012
N° 124/2013

Fonte: http://www.pciconcursos.com.br

Os dados da tabela demonstram que na última década, após a oficialização
da Lei de Libras 10.436/2002, do Decreto 5.626/2005 que regulamentou a Lei
de Libras, do início da certificação do Prolibras (2006) e da inauguração do
Curso de Letras Libras (2006) – é que se iniciaram (2008) as primeiras vagas
para o cargo de tradutores e intérpretes de Libras em concursos públicos de
municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Pode-se observar na “Tabela 1” que o município de Angra dos Reis/RJ
parece ter sido uns dos primeiros a ofertar o cargo de TILSP, no ano de 2008.
No entanto, o maior número de municípios realizando concurso público para o
cargo de TILSP (Itaboraí/RJ, São Gonçalo/RJ, São João de Meriti\RJ,
Niterói\RJ, Nilópolis/RJ e Valença/RJ) se deu consequentemente após a
oficialização da Lei 12.319/2010, que regulamentou a profissão dos tradutores
e intérpretes de Libras. Possivelmente os concursos realizados nos municípios
acima indicados, aconteceram no ano de 2011, para que não ficassem
distantes do período da oficialização da Lei que regulamenta a profissão.
Em seguida, foi feito um levantamento de municípios do Estado do RJ que
realizaram concursos para o cargo de TILSP que exigiram como pré-requisito
ter a formação de professor (Curso Normal ou Licenciatura) ou apenas a
formação em Ensino Médio regular, conforme gráfico abaixo:
Gráfico 1 – Pré-requisito dos Editais para TILSP e professores
intérpretes – 14 municípios analisados
Curso de formação de professores

Ensino Médio

36%

64%

Fonte: http://www.pciconcursos.com.br

Apesar do quantitativo de editais de concurso público com exigência de
TILSP com Ensino médio regular ser bem superior (64%) ao quantitativo de
editais que exigiram como pré-requisito curso de formação de professores
(36%), não deixa de ser significativo o número de municípios que consideram
relevante a formação como professor intérprete. Lacerda (2007) salienta que o

profissional que atua na área educacional precisa ter conhecimentos
específicos para que sua interpretação seja compatível com o grau de
exigência e possibilidades dos alunos que está atendendo.
Seguem, abaixo, os dados coletados dos editais dos concursos:
Gráfico 2 – Pré-requisito dos editais para TILSP e professores
intérpretes dos 14 municípios do RJ analisados
Curso técnico

Curso de Libras

Prolibras

22%

56%
22%

Fonte: http://www.pciconcursos.com.br

O Prolibras continua sendo a certificação mais exigida (56%) para
comprovar a competência tradutória dos profissionais que atuam como
tradutores e intérpretes de Libras. Essa certificação é a mais exigida não
somente em editais de concursos públicos, como também em qualquer
processo seletivo de contratação de profissionais TILSP.
O Exame de certificação que habilita os tradutores intérpretes a atuar, o
Prolibras, apesar de ser exigido como pré-requisito para atuar na área, não
garante a qualidade profissional das pessoas que obtiveram a certificação.
Além disso, pelas determinações do Decreto 5.626/05, o Prolibras tem prazo
limite para certificar os profissionais, e já está encerrando suas edições.
Quadros (2004) pontua a qualificação e formação necessária para os
profissionais que mediam a Libras e o português.

Além do domínio das línguas envolvidas no processo de tradução e
interpretação, o profissional precisa ter qualificação específica para
atuar como tal. Isso significa ter domínio dos processos, dos
modelos, das estratégias e técnicas de tradução e interpretação. O
profissional intérprete deve ter formação específica na área de sua
atuação (por exemplo, a área de educação) (QUADROS, 2004, p.
28).

Posteriormente, foi selecionado um dos quatorze municípios do Estado do
Rio de Janeiro que já realizaram concurso público para o cargo de TILSP.
Selecionou-se justamente um município do Estado do RJ que fez a exigência
de formação docente. O município selecionado possui um número significativo
de TILSP atuando em escolas regulares inclusivas como professores
intérpretes.
Quadro 2 – Perfil dos Tradutores Intérprete de Libras Português (TILSP),
concursados como professor intérprete do município fluminense
analisado
FORMAÇÃO DOS
TILSP\RJ Pedagogia
Curso Normal
Curso Normal
Tradução e
Pedagogia
Ciências Biológicas e
Especialização em
Ensino e Tradução
Biologia
Curso Normal
Letras Libras em
Tradução
Curso Normal
Pedagogia e
Especialização em
surdez
Pedagogia e
Especialização em
Libras
Matemática
Curso Normal
Pedagogia

IDADE
25
23
25
47

TEMPO DE
EXPERIÊNCIA
6 anos
5 anos
7 anos
16 anos

25

7 anos

29
22
35

9 anos
5 anos
10 anos

35
31

5 anos
12 anos

29

6 anos

28
26
46

10 anos
5 anos
10 anos

A amostragem de profissionais do município investigado que respondeu
ao questionário foi bem expressiva, de um total de dezoito profissionais do

quadro de funcionários do município investigado (distribuídos em três escolas),
quatorze responderam as perguntas. É possível identificar na tabela 2, acima,
que a maioria dos servidores públicos entrevistados está dentro da faixa etária
de 22 a 35 anos de idade.
A tabela 2 mostra, também, que a maior parte deles possui formação em
nível superior sendo um maior número de graduações na área de educação (5
graduações em pedagogia, 2 graduações em tradução e interpretação, 2
graduações em biologia e 1 graduação em matemática), 3 possuem curso de
especialização (Latu sensu) e apenas 5 possuem somente formação em nível
médio, Curso Normal. O tempo médio de experiência dos entrevistados em
tradução e interpretação é de cerca de 5 a 10 anos.
Com base no perfil de formação dos profissionais entrevistados, foi
relevante identificar que as respostas podem comprovar que a formação
exigida pelo concurso do município do Estado do RJ analisado influencia
diretamente no que pensam a respeito de suas atribuições profissionais, pois
alguns profissionais focam sua atuação no viés de professor, outros no de
tradutor intérprete, enquanto outros se colocam na dupla função de professor
intérprete.
Seguem abaixo alguns dos dados coletados:
Gráfico 3 – Como trabalhar com alunos surdos que não sabem
Libras?
Incentivar o
contato com a
comunidade
surda
15%

Não sei
8%

Atendimento
Extra classe
8%

Exposição à
Libras
23%
Ensinar Libras
31%

Estratégias
educacionais
15%

Não há um consenso quanto aos procedimentos e estratégias
específicas e necessárias para atender qualitativamente aos alunos surdos que

ainda estão em processo inicial de aquisição da Libras enquanto primeira
língua (L1). Segundo Rosa (2006, p. 87) até mesmo em outras instituições na
qual não são professores intérpretes “alguns intérpretes implícita ou
explicitamente assumem essa função (de professor) em sala de aula”. No
entanto, os apontamentos demonstram ações possíveis são necessárias para
que esses alunos surdos que estavam excluídos do sistema educacional
possam ter acessibilidade no atendimento e condições reais de construírem
conhecimentos e possuírem formação necessária para terem futuramente
condições de competirem no mercado de trabalho.
A maioria dos profissionais considerou relevante ensinar Libras (31%), o
que pode revelar a enorme defasagem e o atraso no processo de aquisição de
língua de sinais dos alunos surdos deste município, como a ausência de
professores de Libras no quadro de funcionários das três instituições
pesquisadas. Lacerda (2006) salienta que o aluno surdo é usuário de uma
língua que nenhum companheiro ou professor efetivamente conhece. A autora
ressalta que a questão da língua é fundamental para que as relações mais
aprofundadas sejam possíveis. As respostas dos professores intérpretes
apontam um indício dos alunos surdos nunca terem tido acesso a um curso de
Libras ou até mesmo contato com um profissional surdo adulto.
Levantamento sobre o perfil desses alunos surdos, conforme dados abaixo:
Gráfico 4 – Faixa etária dos alunos surdos, atendidos no município
pesquisado, por nível de escolaridade e quantitativo dos professores
intérpretes
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As fatias do gráfico representam o quantitativo de professores
intérpretes atuantes nos diferentes seguimentos de ensino, das escolas do
município investigado. Assim como as cores mostram a faixa etária dos alunos
atendidos em cada seguimento de escolaridade. A tabela acima revela que há
uma enorme distorção série idade na maioria dos casos de alunos surdos.
Sobre isso, Lacerda (2006, p. 165) complementa:
Devido às dificuldades acarretadas pelas questões de linguagem,
observa- se que as crianças surdas encontram-se defasadas no que
diz respeito à escolarização, sem o adequado desenvolvimento e
com um conhecimento aquém do esperado para sua idade. Disso
advém a necessidade de elaboração de propostas educacionais que
atendam às necessidades dos sujeitos surdos, favorecendo o
desenvolvimento efetivo de suas capacidades.

Conforme indicam os dados, os alunos surdos do 1º e 2º segmento do
Ensino Fundamental apresentam uma enorme distorção série idade, mesmo os
alunos surdos que não fazem parte das turmas de EJA (Educação de Jovens e
Adultos). Sendo assim, ocorrerá uma disparidade e o profissional terá que
trabalhar simultaneamente com alunos de perfis distintos e que necessitam de
uma abordagem específica. Segundo Rosa (2006, p. 87):

Por lidar diretamente com o aluno surdo, para o intérprete é
praticamente inviável a separação dos papéis e ele acaba tomando
ações pertinentes ao professor. Essa facilidade com que o intérprete
se coloca como educador pode ser justificada pela ideia do senso
comum de que ensinar é um simples processo de transferência de
conhecimento.

A citação acima demonstra a relevância de que o profissional TILSP
tenha formação em seu campo de atuação, além de revelar os riscos de
extrapolar as funções de seu próprio cargo, quando elas não estão bem
delimitadas pela instituição e pelos próprios profissionais. Lacerda & Santos
(2014) enfatizam que devemos analisar como os alunos estão sendo incluídos
e se a escola oferece condições de acesso e permanência. Portanto é
fundamental não só garantir profissionais especializados que reconheçam a
relevância de sua atuação, mas realizar uma mudança estrutural na instituição,
no currículo e no corpo escolar.
A tabela a seguir demonstra que, possivelmente, a educação de surdos
nesse município ainda é um processo inicial em construção, de forma que não

há um consenso nas respostas dos profissionais, pelo contrário, existem muitas
opiniões discrepantes.
Tabela 3 – Sobre a atuação como professor intérprete de Libras
PERGUNTAS

SIM

NÃO

TALVEZ

1. É possível atuar em dupla
função?

6

6

2

2. É necessário ter formação na
área de atuação?

11

3

-

3. Os TILSP devem ensinar Libras
quando não há professor de
Libras?
4. Os TILSP devem ensinar os
conteúdos quando o aluno
surdo não sabe Libras?
5. Você conhece TILSP que
buscaram formação de
professores para garantir
aprovação em concurso?

6

6

2

4

8

2

6

8

-

De maneira geral, o único item no qual há comum acordo entre a maioria
dos professores intérpretes entrevistados diz respeito a necessidade e
relevância da formação na área de atuação: 11 concordam e apenas 3
discordaram. Em dois itens, se é possível atuar na dupla função de professor e
intérprete e se os TILSP devem ensinar Libras quando não há professor de
Libras, há empate de oposição nas respostas (6 concordam, 6 discordam e 2
têm dúvidas). Justamente na questão central deste artigo, que procura
investigar se é possível atuar simultaneamente na dupla função de professor
intérprete. A discussão de Souza (2007) é esclarecedora quanto aos impasses
vividos pelos profissionais tradutores intérpretes que têm formação na área de
educação e atuam como professores intérpretes:
A hipótese: a formação do intérprete educacional demanda uma
dupla formação, a saber, aquela própria da tradução (em geral,
campo dos cursos de Linguística e Letras) e aquela que se inscreve
no campo da Educação (Pedagogia e Licenciaturas); especialmente
no caso do intérprete contratado para atuar no contexto escolar e
convocado a participar do processo educativo de estudantes surdos,
e em especial, daqueles matriculados nas séries iniciais de ensino.
(SOUZA, 2007, p. 169)

Esses dados revelam que apesar da formação para professor intérprete,
a discrepância nas respostas mostra que não há um acordo ou um consenso a
ser seguido. Rosa (2006, p. 89) esclarece que se os profissionais envolvidos
não tiverem clareza de seu papel e atuação “A presença do intérprete pode
mascarar uma inclusão que exclui”. Portanto a inserção de profissionais não
resolve todas as mudanças estruturais e curriculares necessárias para garantir
que os alunos tenham acesso e permanência aos conhecimentos trabalhados
pela escola.
Cada profissional atua de acordo com suas convicções éticoprofissionais, perpassando pela formação que receberam. Não há um padrão
de normas ou códigos de atuação e conduta que delimitem as atribuições que
deveriam ser cumpridas por todos de igual forma.
Conclusões
Os discursos variam de acordo com a formação acadêmica que
possuem. Os profissionais formados na área de educação (Curso Normal,
Pedagogia e Normal Superior), em geral, são favoráveis a priorizar o ensino, ao
invés da interpretação, quando os alunos surdos não acompanham os
conteúdos. Por outro lado, os profissionais com formação em outras áreas de
licenciatura (Letras, Biologia, matemática, dentre outras) discordam que o
intérprete deva realizar qualquer tarefa além da tradução e interpretação.
As respostas não indicaram a presença de professores de Libras na
rede de ensino do município investigado. Nas pesquisas realizadas, os alunos
surdos ainda estão em processo inicial de aquisição da Libras enquanto
primeira língua (L1). Não há, na instituição investigada, um padrão de normas
ou códigos de conduta que delimitem as atribuições que deveriam ser
cumpridas.
Ao analisar especificamente a nomenclatura de professor intérprete,
nota-se que o termo não é muito recorrente e existem poucas pesquisas que
de fato evidenciam uma distinção entre os cargos de tradutor intérprete e
professor intérprete. Na verdade, os profissionais que realizam a mediação
linguística entre professores regentes e alunos surdos no município pesquisado

são tradutores intérpretes de Libras português (TILSP) com o cargo de
professor intérprete, devido a formação docente que possuem.
Tais apontamentos e considerações evidenciam a urgência de formação
continuada através de um curso específico de formação para tradutores e
intérpretes que atendam a enorme demanda de formação e capacitação
desses profissionais. Também aponta para a necessidade de formulação mais
clara de políticas públicas que indiquem atribuições distintas ou uma única
função na qual as duas tarefas se fundam. Torna-se necessário refletir sobre a
relevância de construir estratégias específicas de organização do trabalho dos
TILSP, demonstrando o momento crucial e desafiador de criação de
documentos e regimentos internos que delimitem e esclareçam a função, a
formação, o cargo e as atribuições compatíveis com o município e a instituição
de ensino em que atuam.
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