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RESUMO 

O documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(2008) defende a inclusão de todos os alunos na rede regular de ensino, inclusive os 

estudantes surdos. Neste cenário, esse alunado conta com apoio do tradutor e intérprete de 

Língua Brasileira de Sinais (Libras)/Língua Portuguesa, profissional que tem como função 

primordial mediar a comunicação entre surdos e ouvintes, passando a informação com a 

maior fidedignidade possível, e, portanto, participa ativamente do processo de formação 

individual. Sua principal ferramenta de trabalho, o discurso, é reflexo de sua subjetividade 

individual e social. Nesse sentido, reflexões acerca da expressão da subjetividade do 

profissional tradutor e intérprete em Libras são fundamentais para compreendê-lo em sua 

constituição complexa e não apenas como mediador de Libras. Para isso, observamos a 

atuação de intérpretes educacionais e fizemos uma entrevista considerando os aspectos 

subjetivo histórico-cultural e mostramos sua interferência na atuação dos profissionais 

intérpretes tradutores. Concluímos que o contexto que modifica a subjetividade de todos 

indivíduos, modifica o ato interpretativo, portanto as relações de convivência dentro e fora do 

trabalho, afetam o profissional intérprete e assim o desenvolvimento de sua atividade. Confiar 

no trabalho do intérprete, fornecer material para estudo prévio, incluí-lo em sala de aula como 

participante do processo de ensino são alguns dos muitos fatores que melhoram sua atuação, 

pois interferem diretamente em sua subjetividade e o capacitam para lidar com situações de 

conflitos e inseguranças, habilidade indispensável  para o trabalho.  

Palavras-chave: Intérprete-educacional. Subjetividade. Educação inclusiva. 
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ABSTRACT 

 

The National Policy on Special Education in the Perspective of Inclusive Education 

Document (2008) ensure the inclusion of all students in the regular network of education, 

including deaf students. In this scenario, this students have the support of the translator and 

interpreter of Brazilian Sign Language (Pounds) / Portuguese Language, whose primary 

function is to mediate the communication between deaf and hearing, passing information as 

reliably as possible and thus actively participates in the process of individual formation. His 

central work tool, the discourse, is a result of his individual and social subjectivity. In this 

sense, reflections on the expression of the subjectivity of the translator-interpreter in Brazilian 

Sign Language (Libras) are fundamental to understand the complex constitution of the 

interpreter  not only as mediator of Libras. In order to do this, we observed the performance of 

educational interpreters and we interviewed them considering the historical-cultural subjective 

aspects and show their interference in the performance of professional translators interpreters. 

We conclude that the context modifies the subjectivity of all individuals, modifies the 

interpretive act, therefore the relations of inside and outside the work affect the professional 

interpreter and development of his activity. To rely on the work of the interpreter, to provide 

material for prior study, to include it in the classroom as a participant in the teaching process 

are some of the many factors that improve their performance, as they interfere directly with 

their subjectivity and enable them to cope with situations of conflict and insecurities, 

indispensable skill for the job. 
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1 INTRODUÇÃO  

 O profissional tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras)/Língua 

Portuguesa (TILSP) atua interpretando/traduzindo situações e produções da Língua 

Portuguesa para a Língua de Sinais e vice-versa. Sua atividade envolve o relacionamento com 

o aluno surdo, transmissão de informações que respeitem sua condição linguística e no âmbito 

educacional deve contribuir para o desenvolvimento de novos conhecimentos nesses sujeitos 

(LACERDA, 2000). 

A Lei n°10.436/2002 (BRASIL, 2002) regulamentada pelo Decreto n° 5.626/2005 

(BRASIL, 2005) reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão de 

comunidades de pessoas surdas do Brasil. O referido Decreto orienta ações para possibilitar 

aos surdos o acesso a espaços educacionais e sociais de diferentes esferas. A atual Política 

Nacional de Educação, pautada no documento Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), preconiza que todas as crianças em 

idade escolar devem ser inseridas em escolas regulares. Já a Lei nº 13.005/2014 (BRASIL, 

2014), que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, garante o direito dos 

surdos (ou seus responsáveis) optarem por uma das seguintes modalidades de escolarização: 

escolas bilíngues; classes bilíngues em escolas polo; classes em que o ensino é ministrado em 

português com a mediação do TILSP, com atendimento educacional especializado (AEE) no 

contraturno. Apesar do PNE legitimar as classes e escolas bilíngues Libras-Português como 

modalidades regulares de educação, atualmente há um incentivo para práticas de inclusão de 

alunos surdos na rede regular de ensino.  

Considerando a legislação supracitada, o profissional TILSP mostra-se indispensável 

para garantir a inclusão educacional de pessoas surdas. De acordo com a Lei nº 12.319/2010 

(BRASIL, 2010) que regulamenta a profissão de TILSP, o perfil deste profissional deve ser 

abrangente de forma a garantir a comunicação nas esferas educacional, legal, da saúde e em 

contextos diversos em que sua presença se fizer necessária. A demanda pelo profissional 

TILSP é crescente em  instituições educacionais. Nesse contexto, o profissional é responsável 

pela acessibilidade linguística aos surdos, interpretando da Língua Portuguesa para a Língua 

de Sinais e vice-versa os conteúdos abordados. 

 Contudo, em sala de aula, na presença do professor-regente (ouvinte) e do aluno 

(surdo), a demanda por empenho excelente e que contemple desde a tradução, ao ensino de 

conteúdo, pode ser feita de forma hostil gerando concepções e rótulos errôneos sobre o 
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profissional, julgado como incompetente por professores que sequer conhecem bem a Libras. 

Diante da necessidade do trabalho e de mostrar conhecimento, o intérprete desenvolve uma 

relação de sofrimento consigo mesmo e com a instituição onde trabalha (LACERDA, 2006) 

na qual a implantação da acessibilidade e inclusão, ainda que regulamentadas pelo Ministério 

da Educação (MEC), é o maior desafio. Profissionais em atuação destacam que professores-

regente realizam atividades para os alunos ouvintes sem inclusão dos alunos surdos e não 

auxiliam o intérprete na compreensão do conteúdo de maneira que este seja capaz de criar 

estratégias para exemplificar as atividades para o aluno surdo. Apresentar seminários com as 

luzes apagadas na presença do intérprete, desacreditar da importância do profissional em sala 

de aula, julgar a oralidade como melhor caminho para alunos surdos estão entre os exemplos 

mais comuns do que ocorre e mostram a invisibilidade do profissional mesmo em escolas 

inclusivas e escolas bilíngues (MARTINS, 2016). 

Relações conflituosas desencadeiam alterações emocionais que se refletem no 

comportamento do indivíduo (MARTINS, 2006) e podem gerar dúvidas em como agir, 

acertar e fazer melhor durante a interpretação. Além disso, perceber que o aluno não 

compreendeu o que foi transmitido em sua interpretação, é motivo de inquietações no 

Intérprete Educacional (IE)
1
 levando-o a duvidar se está realmente contribuindo para o 

conhecimento do aluno, sem que considere outros fatores que interferem na compreensão, 

como o domínio da Libras. Os impasses comunicativos acrescidos dos problemas e relações 

interpessoais no campo escolar, de acordo com o modo como foram vivenciados e 

subjetivados pelo intérprete disparam emoções muito intensas e nem sempre positivas, 

levando à sofrimentos que fazem o profissional repensar o significado e o papel de sua 

profissão. 

Todos os seres humanos são carregados de histórias, convivências e vivências 

pessoais, elementos de transformação e geração de valores, que constituem o que chamamos 

de subjetividade. A subjetividade pode ser entendida como o espaço íntimo do indivíduo, 

resultado de suas convicções pessoais (mundo interno) e do seu relacionamento com o mundo 

social. As interações geram marcas singulares na formação do indivíduo e principalmente a 

construção de crenças e valores compartilhados na dimensão cultural que vão constituir a 

experiência histórica e coletiva de uma sociedade. A psicologia social conceitua a 

subjetividade a partir de inquietações humanas, e define-a contrastando características 

                                                             
1 O profissional que possibilita o acesso às informações e conteúdos curriculares no espaço escolar é o TILSP, 
ou IE, como é referido em algumas pesquisas. Neste trabalho será usada a nomenclatura TILSP. 
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internas e externas pessoais. Do ponto de vista da sociologia, a subjetividade se refere ao 

campo de ação e representação dos sujeitos – sempre condicionados a circunstâncias 

históricas, políticas e culturais (AITA; FACCI, 2011). 

 Muitas correntes teóricas em diversas áreas do conhecimento tentam definir 

subjetividade e alicerçar as bases que a constituem. Entretanto, mais recentemente, tem sido 

bem aceita a Teoria da Subjetividade (GONZÁLEZ REY; JOSÉ BIZERRIL, 2015) que insere 

a abordagem histórico-cultural nos estudos da subjetividade humana. Segundo Rey & 

Bizerril, (2015), a construção de identidade e dos saberes dependem das experiências de vida. 

Nesse sentido, a subjetividade humana depende do tipo e da qualidade das relações 

interpessoais. O relacionamento entre pares afeta diretamente os seres humanos na aquisição 

de novos conhecimentos, na ressignificação da sua própria existência e consequentemente na 

maneira como se expressa socialmente. 

  “Tanto o sujeito quanto a sociedade se entrelaçam, se articulam e se nutrem 

constituindo um sistema complexo, dinâmico, integrado, impossível de ser decomposto em 

seus componentes elementares" (ROSSATO, MARTINS & MITJÁNS-MARTINEZ, 2014, p. 

38).  

 Através dos processos de sentidos, que envolvem emoções e vivências é que se 

constrói o olhar subjetivo do TILSP, pois a maneira como observa suas próprias experiências 

é que vão constituí-lo. Assim relacionamos a subjetividade deste profissional com o meio 

social em que atua, no caso, a esfera educacional. Entender suas limitações por meio da 

observação de suas experiências, faz com que o TILSP  busque alternativas para melhorar e 

assim amenizar ou até mesmo evitar sofrimentos psíquicos como o estresse, ansiedade, 

dificuldade de concentração, apatia, depressão, que interferem na qualidade de qualquer 

atuação profissional (BEZERRA, 2012). 

Lacerda (2006) aponta que quanto mais os profissionais intérpretes que estiverem 

inseridos desde o ensino nos anos iniciais, fundamental I e II até o superior, encontrarem 

formas de aprimorar o seu trabalho, com a noção de que é preciso aprender muito mais que 

ensinar, menos sofrimento terão, podendo não só dar voz aos alunos surdos na escola como 

fazê-los enxergar seus direitos e deveres sociais. 

Associar a subjetividade e a interpretação, nesse contexto, permite aprofundar as 

reflexões e, através de posicionamentos e experiências de profissionais, prover recursos que 

aprimorem a atividade do tradutor-intérprete. Considerando que a subjetividade interfere no 
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comportamento positiva ou negativamente, observar o ato interpretativo sob o olhar subjetivo 

do intérprete é importante diante de situações conflituosas e impasses na organização 

institucional de trabalho para que este profissional tenha segurança e saiba conviver de 

maneira que desenvolva ações significativas que beneficiem não só a interpretação, sua 

atividade profissional, mas também suas relações interpessoais. 

Assim o objetivo do presente estudo foi analisar as práticas da atuação do tradutor e 

intérprete de Libras/Língua Portuguesa considerando aspectos de sua subjetividade.   

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 2.1. Educação Inclusiva no Brasil  

 No tocante às questões educacionais, a Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educacionais Especiais, que resultou na  Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) trouxe 

"Regras Padrões sobre Equalização de Oportunidades para Pessoas com Deficiências", que 

demandam que os Estados por meio de políticas de inclusão e reformas sejam parte integrante 

do sistema educacional, incluindo todas as crianças nesse espaço. O movimento de Educação 

Inclusiva no Brasil segue suas diretrizes, dentre elas: a defesa do compromisso da escola em 

educar contemplando a pedagogia da diversidade e equidade e a construção de processos 

linguísticos de aprendizado adequados às necessidades dos alunos.   

 A Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, realizada 

em Nova York (Estados Unidos) em 2006, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 6.949/2009 

(BRASIL, 2009), confere aos surdos o direito à língua e à acessibilidade comunicacional por 

meio de intérpretes, além de tecnologias assistivas em diferentes esferas sociais. 

 Já a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) (BRASIL, 2015) estabelece, entre outras medidas, o direito à língua de sinais 

como mecanismo de acessibilidade em diversas esferas. 

 Vale dizer que nas classes de Educação Bilíngue, referidas na estratégia 4.7 da Lei 

13.005/2014 (BRASIL, 2014) busca-se resgatar o direito da pessoa surda de ser ensinada em 

sua Língua levando em conta aspectos sociais e culturais de sua comunidade (LACERDA, 

2006). Nessa perspectiva a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa são utilizadas 

como meio de instrução usadas no desenvolvimento de todo o processo educativo. Muitas 

escolas no Brasil possuem turmas inclusivas e bilíngues  que se caracterizam pela presença 

não só de alunos ouvintes e surdos, mas pela presença do professor e do TILSP que domina a 

Libras, cuja presença garante que o processo de aprendizagem seja feito em Libras, de 
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maneira que respeite a condição linguística do indivíduo surdo dando ao aluno a oportunidade 

de criar significados e participar do meio social. 

A inclusão escolar de alunos surdos  deve resultar do trabalho do professor-regente e 

do TILSP, responsável por mediar e incentivar a construção do conhecimento através da 

interação do aluno surdo com os demais, considerando suas singularidades linguísticas. No 

entanto, em geral, os alunos estão em salas de aulas superlotadas e não têm acesso em Libras 

ao conteúdo ministrado, o que dificulta a comunicação com colegas e professores e demonstra 

a fragilidade da proposta da educação inclusiva (LACERDA, 2006). 

Atualmente, a demanda por profissionais capacitados é grande, porém, muitos 

intérpretes em início de carreira, frente às necessidades pedagógicas do aluno em sala de aula 

e  sua necessidade de firmar-se profissionalmente , infelizmente, assumem o papel exclusivo 

de educador. A proposta de educação inclusiva precisa reconhecer não apenas o aluno surdo, 

mas o a figura do TILSP, oferecendo recursos para que ele atue no desenvolvimento 

educacional e linguístico do aluno surdo por meio da Libras. 

 

2.2. Formação do profissional tradutor-intérprete  

 Para entender e discutir a recente capacitação profissional do TILSP e sua atuação 

com alunos surdos incluídos na rede regular de ensino, é relevante compreender o processo 

histórico de luta da comunidade surda no âmbito educacional. A falta de esclarecimento e 

compreensão científica da surdez tornou o mundo impossível para os surdos da Antiguidade à 

Idade Média, pois eram  considerados imbecis e “filhos do pecado”. Além disso, segundo o 

entendimento da época a surdez poderia ser resolvida por meio de curas milagrosas. Somente, 

no século XVI, começou-se a discutir os modelos de aprendizagem sem interposições 

religiosas. No entanto, esses modelos tinham propostas oralista que de diversas formas eram 

opressoras e, portanto, excluíam qualquer promessa de educação. Em 1878, em Paris, no I 

Congresso Internacional sobre a Instrução de Surdos, reforçou-se que falar era melhor que 

sinalizar em comunicações sociais, mas acreditava-se na importância dos sinais para 

aprendizagem. Em 1880, no II Congresso Internacional, em Milão, a proposta oralista ganhou 

força e com isso todas as práticas educacionais vinculadas a esse movimento passaram a ser 

amplamente divulgadas no mundo inteiro, e desenvolvidas nas escolas durante quase um 

século. Os resultados foram surdos profundos que desenvolveram uma fala socialmente 

satisfatória, sem no entanto, estarem alfabetizados ou adquirirem conhecimento teórico 
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mínimo após anos de escolarização, além dos diversos problemas de convívio social 

(LACERDA, 1998). 

 No decorrer da história os sujeitos surdos foram impedidos de falar em Língua de 

Sinais e de se posicionarem enquanto cidadãos, tendo a surdez não como traço constituído da 

sua subjetividade, mas como uma deficiência. No Brasil, a partir dos movimentos 

multiculturais organizados por grupos de pessoas com deficiências  na década de 1980 

ocorreu um impulsionamento, uma luta pelo reconhecimento cultural e social dessas 

comunidades, em prol do reconhecimento da Libras para pessoas surdas (LACERDA, 1998). 

O movimento com participação do cidadão surdo, fez com eles tomassem frente dos seus 

lugares na história, tornando-se falantes de sua Língua e sujeitos autônomos na linguagem 

capazes de ser, fazer e significar. Inicialmente, a Libras era aprendida e desenvolvida em 

espaços religiosos, que propiciavam acesso à doutrina e à Língua de sinais. Nesses espaços 

foram revelando-se os primeiros intérpretes, “mediadores”, que aprenderam muito mais com 

as experiências que com conhecimentos teóricos. 

  Com maior inclusão da comunidade surda na sociedade surge a necessidade de 

profissionais oficializados que fizessem a Tradução e Interpretação dos discursos produzidos 

em Línguas de Sinais e Orais, o TILSP, que medeia a interação entre pessoas surdas e 

ouvintes que não sabem se comunicar em Libras. Sua atuação envolve o processo de 

interpretação da Libras para o português na modalidade oral chamada de interpretação de voz 

sonora pelos profissionais da área, ou seja, os TILSP dão voz sonora ao discurso Gestual-

Visual-Espacial dos sujeitos surdos. Sua voz sonora possui o papel de comunicação na 

compreensão do discurso do surdo pela sociedade ouvinte e “esse discurso tem significado 

para aqueles que desconhecem a Libras” (NASCIMENTO, 2015).A figura  do TILSP só 

aconteceu após a promulgação da Lei nº 10.436/2002 (BRASIL/2002) na qual a legitimidade 

da Libras foi reconhecida. Nesse período o uso de Libras pelas comunidades surdas ganhou 

respaldo do poder e dos serviços públicos e o ensino de Libras tornou-se obrigatório aos 

estudantes dos cursos de Fonoaudiologia e Pedagogia, aos estudantes de magistério e nos 

cursos de especialização em Educação Especial, ampliando as possibilidades de trabalhar com 

os alunos surdos de modo a respeitar sua condição linguística (LACERDA; ALBRES & 

DRAGO, 2013). Somente em 2005, com o Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005) este 

profissional foi descrito com detalhamento e atenção para as necessidades formativas, 

especialmente para atuar nos espaços educacionais, sendo o oferecimento de cursos de 
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formação com esse perfil profissional uma das formas de garantir o atendimento educacional 

especializado. Importa destacar que em 2010, com a Lei nº 12.319/2010 (BRASIL, 2010) essa 

profissão foi regulamentada. De acordo com a referida Lei, a atuação do profissional TILSP 

deve abranger as seguintes funções: 

I) Efetuar a comunicação entre surdos e ouvintes, 

surdos e surdos, por meio da Libras para a 

Língua Portuguesa oral/escrita e vice-versa; 

II) Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais – 

Língua Portuguesa, as atividades didático-

pedagógicas e culturais desenvolvidas nas 

instituições de ensino nos níveis Fundamental, 

Médio e Superior, de forma a viabilizar o acesso 

aos conteúdos curriculares; 

III) Atuar nos processos seletivos para cursos em 

instituições de ensino e concursos públicos; 

IV) Atuar o apoio à acessibilidade aos serviços e às 

atividades-fim das instituições de ensino e 

repartições públicas; 

V) Prestar seus serviços em depoimentos em juízo, 

em órgãos administrativos ou policiais. 

(BRASIL, 2010). 

 

O Decreto 5.626/2005 prevê, entre outras ações, um exame nacional para certificar a 

proficiência de intérpretes em Libras para o uso da Língua em ensino e traduções e 

interpretações. Esse exame é realizado  através do Programa Nacional para a Certificação de 

Proficiência no Uso e Ensino da Língua Brasileira de Sinais- o Prolibras e avalia 

principalmente a capacidade de verter enunciados (fluência) de Libras para o Português e 

vice-versa. Tendo formação em nível superior, é possível exercer sua função em todos os 

níveis de ensino e, com formação em nível médio, apenas na Educação Básica. Não há 

qualquer atenção para as competências nas diferentes áreas de conhecimento, nem sobre os 

diferentes campos (área jurídica, de saúde, eventos científicos, entre outros), contudo, a 

criação deste exame nacional, previsto para vigorar até 22 de dezembro de 2015, foi  um 
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modo de reconhecer aqueles que já atuavam nessa função e certificar profissionais para 

oferecer ao mercado de trabalho (LACERDA, 2010).). O supramencionado Decreto traz em si 

também o embrião de propostas de cursos de graduação para formar professores de Libras e 

TILSP. O primeiro curso foi no ano de 2006, para atender essa necessidade foi criado pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e visava à formação de professores de Libras, 

preferencialmente surdos (Curso de Licenciatura Letras/Libras), organizado na modalidade 

Ensino à Distância (EaD), e oferecido inicialmente em 15 polos espalhados pelo país, 

coordenados localmente por Instituições de Ensino Superior (IES) públicas federais e 

estaduais, com 50 vagas em cada polo. Apenas em 2008, a UFSC passa a oferecer também o 

Curso de Graduação Letras/Libras Bacharelado para formação de TILSP, na modalidade 

ensino a distância em 20 polos no Brasil (LACERDA, 2010). A necessidade de inclusão 

emergente, o aumento de demanda por profissionais intérpretes que possam mediar as 

relações através da interpretação de Libras para o Português ou vice-versa acrescido de um 

olhar da sociedade para a questão da inclusão foi o que fomentou a implantação em 16 de 

dezembro de 2013 a Universidade Federal de São Carlos, representada pela pró-reitora de 

Graduação, assinou junto a Coordenação Geral de Expansão e Gestão das IFES – MEC uma 

pactuação para a criação do curso de Bacharelado em Tradução e Interpretação em Língua 

Brasileira de Sinais (Libras)/Língua Portuguesa (TILSP) no campus de São Carlos do Estado 

de São Paulo na Universidade Federal de São Carlos- UFSCar e de acordo com a (Lei 

10436/2002 e decreto 5.626/2005) desde 2015 segue pioneira na formação de Tradutores e 

Intérpretes de Língua Portuguesa/Libras, alcançando recentemente conceito máximo (5) no 

Ministério da Educação (LACERDA, 2016). 

 Por ser uma profissão nova e, portanto, não haver número suficiente de profissionais 

formados até o momento, as discussões referentes ao papel e à atuação dos intérpretes no 

espaço educacional ainda são bastante incipientes. Pouco se conhece sobre os desdobramentos 

do que é feito em sala de aula na perspectiva da educação inclusiva bilíngue para surdos e 

atualmente qualquer pessoa que saiba Língua de Sinais e se disponha ao trabalho pode exercer 

a função de intérprete educacional, não sendo exigida formação ou qualificação específica, 

para além do domínio de Libras (LACERDA, 2010). Apenas a presença do TILSP em sala de 

aula não assegura que as metodologias de ensino sejam alteradas para contemplar todas as 

necessidades educacionais especiais do aluno surdo visando a uma atenção inclusiva. Muitas 

vezes, a presença do intérprete acaba por mascarar uma inclusão que exclui. Além disso, a 

falta de formação profissional específica para a atuação educacional (Pedagogia) leva a uma 
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visão equivocada de que o intérprete deve se responsabilizar pelos processos de aprendizagem 

dos alunos surdos. Com isso, a aquisição dos conteúdos curriculares pode continuar sendo 

insatisfatória, criando obstáculos para o desenvolvimento educacional do estudante surdo 

(LACERDA, 2010). 

 O TILSP tem um papel fundamental no processo de aprendizagem do aluno surdo, 

principalmente nas fases iniciais de formação, onde o indivíduo consolida e forma preceitos 

para a vida toda, recaindo sobre o IE uma responsabilidade social muito grande, que requer 

não apenas experiências práticas profissionais, mas flexibilidade para lidar com entraves e 

dilemas reais na sala de aula, por exemplo: a desinformação dos professores e 

desconhecimento sobre a surdez, despreparo sobre modos adequados de atendimento ao aluno 

surdo são dilemas frequentes como afirma Lacerda (2006). É comum vermos em sala de aulas 

inclusivas que apenas os intérpretes acreditam no desempenho do aluno surdo, isso porque 

são os únicos que além de estarem mais próximos conseguem se comunicar com eles de 

maneira eficiente.  

Muitos fatores interferem no entendimento da interpretação pelo aluno surdo, entre 

eles, não estar inserido com seus pares, sua Língua materna não ser a Língua Portuguesa, 

desatenção, entre outros. Esses fatores exigem do TILSP maiores esforços, na tentativa de 

organizar explicações em sinais que sejam acessíveis e em conjunto com o professor criar 

estratégias através de sugestões e atividades que favoreçam a interação do aluno surdo em 

sala de aula. A responsabilidade do IE não é apenas permitir a aquisição da Língua e traduzir 

conteúdos, mas torná-los compreensíveis para o aluno através de materiais didáticos, 

literaturas infantis, contos, poemas e acesso a tecnologias, o que vem por meio de 

experiências e formação sólida e específica.  

Diante do papel de transpor, ser a voz do outro, o intérprete educacional precisa se 

comprometer com o processo de formação do qual faz parte, se instruindo cada vez mais, 

entendendo diferentes contextos, se abrindo para novos conhecimentos teóricos e práticos do 

mundo. Ter clareza sobre as causas, aprender com os erros e o amadurecimento pessoal são 

fatores que interferem muito na experiência de ser intérprete, independentemente de sua área 

básica de formação.  
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 2.3. O Ato interpretativo  

 A comunicação é um dos processos mais importantes do desenvolvimento humano, 

pois possibilita a expressão, proximidade, compreensão, ensino, aprendizado, identificação 

cultural, organização linguística e afeto. O TILSP em sua atuação profissional é mediador 

desse processo entre surdos e ouvintes que não dominam Libras, e deve dominar a Língua e as 

ideias para além das palavras que as compõem (SOBRAL, 2008). 

Nesse sentido Sobral (2008) defende a importância de se desenvolver conhecimentos 

para além do conteúdo direto da mensagem. É preciso compreender as sutilezas dos 

significados e sentidos, os valores culturais, emocionais e outros envolvidos no texto de 

origem, e os modos mais adequados de fazer estes mesmos sentidos serem passados para a 

Língua-alvo. A tradução e a interpretação consistem, portanto, em atividades que mesclam 

vários gêneros, literários, científicos, educacionais e contextos.  

A interpretação em sala de aula é uma das inúmeras possibilidades de atuação do 

profissional tradutor-intérprete. É no contexto escolar, que a maioria dos intérpretes formados 

se inserem e, portanto, suas habilidades se estabelecem de fato. Nesse cenário o ato 

interpretativo assume formas complexas e extremamente desafiadoras, tendo em vista que 

está associado ao processo de formação e educação de indivíduos.  

Enquanto a tradução é a mensagem escrita de uma Língua para outra,  a interpretação 

é o ato de interpretar de forma imediata, ao vivo, uma mensagem produzida em uma Língua 

para outra, sendo oral ou sinalizada. Uma das características que torna a interpretação da 

Língua de sinais tão complexa assim como as interpretações em outros idiomas, é que a 

Libras possui uma estrutura própria tem uma gramática complexa como tem outras Línguas. 

Ao realizar a interpretação para a Língua de Sinais, o intérprete não sinaliza palavra por 

palavra, ele interpreta a mensagem que está sendo dita, respeitando a mensagem essencial e 

todos os aspectos da Língua de Sinais, de forma clara para que toda a comunidade e alunos 

surdos em sala de aula compreendam. Assim, o ato interpretativo tarefa nada simples e com 

inúmeras variáveis, requer conhecimento da peculiaridade do contexto e repertório linguístico 

proveniente, em geral, de uma formação acadêmica específica na área de tradução e 

interpretação (TUXI, 2009). 

Para Quadros (2004), a tradução envolve a passagem de uma Língua para outra 

envolvendo a modalidade escrita, por outro lado, o ato de interpretação de vincula ao texto 

oral. A referida autora aponta que a tradução ou interpretação simultânea se refere ao processo 
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em que o TILSP ouve ou visualiza a mensagem e a traduz/interpreta simultaneamente. Já na 

tradução ou interpretação consecutiva, o profissional visualiza ou ouve o enunciado, tem um 

breve tempo para processá-lo e, durante uma pausa no discurso do emissor, realiza a tradução 

ou interpretação do que foi dito (QUADROS, 2004) .Ressignificar a interpretação, por meio 

da observação da subjetividade do intérprete, é identificar o que está ou não ao alcance do 

profissional, modificar ações para que a interpretação não seja apenas mais um trabalho e 

assumir as responsabilidades para com o aluno surdo. O ato interpretativo em si é vazio se não 

vier acrescido de experiência e dedicação em estudos por parte do intérprete. Como resultado 

de uma profissão que cumpre seu propósito, à longo prazo, podemos ver que grandes 

gratificações profissionais não vêm apenas pelos cargos assumidos ou pelo salário, mas da 

compreensão de um conteúdo pelos alunos surdo; do aluno surdo que tira nota; do brilho nos 

olhos dos alunos que aprendem independentemente de sua condição física.  

 

2.4. Subjetividade e o intérprete-tradutor 

A perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano para compreensão da 

subjetividade humana segundo González Rey (2005) destaca a relevância da complexidade da 

construção da psique humana, constituída pelos estados de consciência, pela personalidade, 

pelos sentidos, pelas motivações, pelas ocupações. Por meio dessa abordagem podemos 

verificar que um comportamento é produto de um sentido complexo e dinâmico e não sólido e 

imutável determinado apenas psicologicamente. 

A subjetividade com enfoque histórico-cultural existe na sua dupla condição de 

processo e configuração, e está relacionada à configuração de todos os sistemas humanos, 

desde o sujeito concreto até as instituições e os espaços sociais que servem como cenários das 

diferentes atividades humanas. Além disso é resultado de constante produção de sentidos e 

significados dentro dos diferentes sistemas da subjetividade social em que o indivíduo 

desenvolve suas ações. O sujeito individual está inserido, de forma constante, em espaços da 

subjetividade social, e sua condição de sujeito atualiza-se permanentemente na tensão 

produzida a “partir das contradições entre suas configurações subjetivas individuais e os 

sentidos subjetivos produzidos em seu trânsito pelas atividades compartilhadas nos diferentes 

espaços sociais” (GONZÁLEZ REY; JOSÉ BIZERRIL, 2015).  

Assim caracterizada, a subjetividade humana é resultado de experiências individuais e 

coletivas, valores morais e éticos, sentimentos, conhecimento de mundo e interfere nas 
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diversas formas de expressão do comportamento humano. O discurso do intérprete é umas 

dessas formas de expressão, e, portanto, a subjetividade do intérprete educacional se expressa 

também em seu discurso.  

Em relação a subjetivação do TILSP, compactuamos com Vieira-Machado e Santos 

(2017), que referem que em diferentes momentos da aprendizagem e uso profissional ou não 

da Libras, os TILSP concluem que são intérpretes, e essa conclusão impacta em sua atuação e 

vida profissional. Os autores ainda complementam que, em determinado momento da história 

desses sujeitos, se constituem e se subjetivam TILSP, assumindo para si essa responsabilidade 

que está para além de uma formação acadêmica ou técnica como tradutor ou intérprete já que 

envolve comprometimento com a profissão e a atividade de interpretação.  

2.5. O processo de transferência  

A inserção do intérprete de Libras em sala de aula configura um novo tipo de 

relacionamento do professor com o aluno surdo. O efetivo processo de aprendizagem passa a 

ser resultado de práticas mais elaboradas do professor junto ao intérprete e que não existem 

separadamente. Os saberes psicanalíticos contribuem de forma ampla no entendimento dessa 

tríade e como se dão as relações de transferência no processo de ensino e aprendizagem 

(professor e aluno). 

 Nessa relação se estabelece, o que Freud (1910) caracteriza como um triângulo 

transferencial de desejos: o TILSP, mediador educacional, uma ponte através da qual o ensino 

efetivamente é transmitido; o professor, agente do ensino e o aluno, em processo de 

desenvolvimento e educação. Como fenômeno universal, inerente à mente humana, a 

transferência aparece e pode ser observada nas relações de ensino e aprendizagem. Durante a 

aula, espaço de transferência de saberes, o professor, necessita do tradutor-intérprete para 

transmitir as informações ao aluno. Da mesma forma, na ausência do professor, o tradutor-

intérprete não executa sua função. O aluno surdo, alvo dessa interação necessariamente 

precisa estar presente e desejar aprender. Essa interação triangular e recíproca acontece pela 

relação de transferência entre aluno, intérprete e professor , baseada no que cada um tem, mas 

que falta ao outro (FREUD, 1910). 

Na escola, o TILSP exerce um papel educativo, pois domina as formas de 

comunicação com o aluno surdo, quebrando a lógica pedagógica professor ensina, aluno 

aprende, além de potencializar a relação de afetividade na interação professor e aluno.  
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 3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

         O presente estudo com base em seus procedimentos metodológicos caracteriza-se 

como um estudo de campo. Segundo Gil (2002) no estudo de campo todos os meios técnicos, 

incluindo principalmente depoimentos, entrevistas, formulários e questionários com níveis 

diversos de estruturação, conduzem o pesquisador à uma descrição profunda, muito mais do 

que precisa, e à uma identificação das relações entre os fenômenos estudados. Para tal, o 

pesquisador precisa valer-se de procedimentos sistemáticos e assim observações empíricas. 

Executar um estudo nessa categoria exige: entendimento do comportamento social e suas 

variáveis; quais os sistemas de valores e critérios; quem são os componentes e qual a relação 

entre eles no grupo. 

         Primeiramente junto à minha orientadora elaborei o Projeto de Pesquisa intitulado 

Subjetividade e o Ato Interpretativo, que delineou as principais ideias que tínhamos a respeito 

do assunto. Em diversas reuniões discutimos o objetivo da pesquisa e investigamos de 

maneira informal e relativamente livre acerca dos fatores que exercem influência no objeto de 

estudo, nesse caso, os intérpretes educacionais. Traçamos os procedimentos de aplicação e 

implantação do projeto, quais instrumentos de pesquisa poderiam ser usados e definimos 

como faríamos nossas atividades ao longo do período de aproximadamente seis meses, o tipo 

de abordagem e vocabulário empregado na entrevista e nos termos de consentimento e 

assentimento, assegurando assim a possibilidade de que nosso projeto seria aceito pelos 

órgãos responsáveis. 

         Essa execução preliminar das atividades nos forneceu suporte para submeter nosso 

Projeto de Pesquisa no Comitê de Ética disponível na Plataforma Brasil, tendo em vista que 

desenvolvemos nossa pesquisa com seres humanos, bem como estabelecer parceria com a 

Secretaria da Educação da Cidade de São Carlos, e assim com a Escola Inclusiva, na qual 

foram realizadas as observações. 

         A submissão do projeto na Plataforma Brasil para aprovação pelo Comitê de Ética 

refletiu nosso respeito e comprometimento com os valores éticos e direitos no que diz respeito 

utilização de informações e imagens dos voluntários. 

         Uma vez estabelecidas as parcerias com a escola, definidos os objetivos, projeto, 

tempo de execução e toda documentação referente aprovada pelo Comitê de Ética iniciei as 

atividades de observação em campo. 
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3.1. Coleta de dados 

 No presente estudo os sujeitos da pesquisa foram duas intérpretes educacionais (IE) e 

foram considerados: o nível de fluência em Libras e o tipo de formação em Libras de 

tradutores e intérpretes da Escola Municipal de Educação Básica “Dalila Galli”, uma escola 

Inclusiva, localizada R. Rio Araguaia, s/n - Jardim Jockei Club A, São Carlos - SP, 13565-

900. Esta pertence à rede pública municipal de ensino das séries iniciais (1° a 4° séries e finais 

6°a 9°ano) do ensino fundamental II. A Secretaria da Educação na cidade de São Carlos - SP, 

inicialmente não exige que o intérprete tenha conhecimento pedagógico, sendo que até a 

efetivação do profissional na escola, mediante concurso, as atividades são planejadas junto 

aos professores e coordenadores. 

  Previamente ao início da coleta de dados, como se tratou de uma pesquisa envolvendo 

seres humanos, submetemos nosso projeto de pesquisa na Plataforma Brasil para avaliação e 

aceite do Comitê de Ética responsável (anexos A e B, respectivamente). A concessão do 

projeto de pesquisa por essa instância e pela Secretaria de Educação de São Carlos (anexo C) 

aconteceu em um período de aproximadamente quatro meses e validou nossos objetivos de 

maneira que não fosse violado nenhum direito de imagem ou exposição dos participantes 

(intérpretes, alunos e professores-gerente). Além disso, um convite e um termo de 

consentimento (apêndice A e B), foi repassado aos colaboradores para que tivessem ciência 

de todos os procedimentos, implicações da pesquisa, bem como os horários, o local e tempo 

de observação.  

  Inicialmente, pretendíamos gravar vídeos das aulas e atuação dos intérpretes, no 

entanto, a escola solicitou que os relatos para análises fossem feitos na forma de 

diários/relatórios de campo, devido a questões logísticas e de infraestrutura. Os intérpretes 

foram observados durante sua atuação em sala, por cerca de 30-40 min, nas turmas do 7º e 9º 

ano do ensino fundamental e os aspectos considerados foram: a relação do intérprete com o 

professor-regente, relação do intérprete com o aluno surdo e com a sala ouvinte. As 

entrevistas, elaboradas por meio de questionários e entrevistas baseados em estudos prévios 

(LIMA, 2006) foram feitas pessoalmente em dias diferentes das aulas, e os registros das 

respostas armazenados em vídeo.  
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3.2. Redação do relatório 

 Os relatórios de campo foram elaborados diariamente sempre durante e ou 

imediatamente após as observações das atuações das intérpretes. Nesses relatórios busquei 

descrever a sala, a aula, os fatores que influenciaram na interpretação, os alunos que estavam 

presentes, surdos e ouvintes, as atividades que foram desenvolvidas e o relacionamento entre 

o intérprete, o professor e toda a turma. 

3.3. Análise dos dados 

 Os dados obtidos foram analisados qualitativamente, tendo em vista que não 

averiguamos métricas precisas da amostra, tão pouco quantificamos comportamentos e suas 

variações. Nesse sentido, a análise qualitativa que depende de muitos fatores, como a natureza 

da amostra, os  instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos é menos formal e reflete 

opiniões humanas acerca de um fato.  

 Anteriormente à análise, relemos o material obtido, o projeto de pesquisa e os 

referenciais teóricos, selecionando quais os momentos da entrevista e das observações de 

campo iríamos considerar significativos para a pesquisa. Simplificamos os dados originais por 

meio de sínteses, resumos, na tentativa de trazer à discussão somente o que concerne aos 

objetivos do trabalho.  

 Ressaltamos que a entrevista foi obtida por meio de questionário e as perguntas e 

respostas gravadas em Libras para que a orientadora da pesquisa Regiane Pinheiro Agrella 

(surda) tivesse acesso ao material.  A coleta dos dados foi feita através de filmagens pois se 

trata de uma Língua viso-espacial, assim o registro através de filmagens garantiu maior 

autenticidade dos dados coletados. 

O aspecto “ao vivo” da entrevista poderia ter gerado algum envolvimento emocional 

que poderia nos impedir de aprofundar as observações de maneira objetiva (QUEIROZ, 

1983). Assim, tentamos manter acuidade dos dados obtidos vendo-a logo após seu registro, 

mais de uma vez e em diferentes momentos da evolução da escrita desse trabalho para que 

supostas interpretações dúbias das respostas pudessem ser descartadas. 

Após o registro dos vídeos, iniciamos o processo de obtenção dos dados. 

Primeiramente, assisti  todo o conteúdo do vídeo e o transcrevi  da Libras para Língua 

Portuguesa na modalidade escrita. Revi muitas outras vezes o conteúdo em vídeo, reescrito e 

adaptado na tentativa de iniciar o tópico “Discussão” somente quando tivesse certeza que 

informações contidas não eram na verdade produto de interpretações pessoais, mas apenas a 

transcrição exata do que elas mesmas tinham mencionado.  
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Devido à alta relevância ética em preservar a identidade dos voluntários apenas as 

iniciais  foram mencionadas (A.S e V.S). Manter o anonimato no texto foi uma decisão dos 

colaboradores e desenvolvedores do estudo para diminuir quaisquer comparações ou 

constrangimentos entre os participantes, embora todos os informantes tenham consentido com 

as  informações sobre eles veiculadas nas gravações de vídeo e por meio da observação de sua 

atuação em sala de aula.  

 Desta forma, a interpretação do material foi resultado da análise dos textos narrativos, 

da releitura dos relatórios de campo, das anotações pessoais e dos textos narrativos. 

4 RESULTADOS   

A pesquisa de campo, através de observações, da escuta das entrevistas das intérpretes, 

tal como Bezerra (2012), me permitiu compreender, em momentos diversos, expressões de 

subjetividade dos colaboradores da pesquisa. Como exemplo a escola onde ocorreu a pesquisa 

há 2 turmas inclusivas e bilíngues para surdos no ensino fundamental 7° ano e 9° ano. 

 

  4.1. Relatório das Observações da Atuação dos intérpretes 

 As observações das atuações das intérpretes foram feitas por mim em diferentes aulas 

ministradas para as turmas com alunos surdos do 7° (4 alunos) e 9°ano (3 alunas) do período 

da manhã.  A primeira observação foi feita no dia 17/04/2018 na disciplina de Matemática 

ministrada pelo professor W. acompanhada da intérprete de Libras A.S. no 9°ano. Observei a 

dinâmica da aula e a interação entre as alunas, a intérprete e o professor. Na escola onde 

foram feitas as observações os intérpretes treinam entre si os sinais antes e depois da aula, o 

que convenciona os sinais e traz mais clareza no momento da interpretação. 

 As alunas surdas sentaram-se à frente, nas primeiras carteiras, e o professor interagiu 

tanto com as alunas e com a intérprete. A intérprete corrige as atividades juntamente as alunas 

e o professor e anota todas as atividades com finalidade de ter um controle do que foi 

proposto. Em alguns momentos a aluna surda que não entendeu uma questão solicitou ajuda 

da intérprete, que a ajudou a pensar, mas não resolveu a problemática por ela.  

 Na segunda parte desta manhã letiva eu observei a aula de Educação Física da turma 

do 9º ano com a intérprete V.S. Uma aula teórica sobre Frequência Cardíaca foi ministrada 

antes de os alunos irem para quadra para as atividades físicas. Percebi que a intérprete V.S. 

tem um bom relacionamento com a professora responsável pela disciplina, e que assim como 
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a intérprete A.S, também faz um relatório das atividades diárias da escola e procura orientar os 

professores dos sinais mais usuais em Libras.  

 No dia 23/04/2018 estive na aula de Inglês para os alunos do 7º ano ministrada pelo 

professor O. acompanhado da intérprete A.S. e o professor surdo J. N., nativo de Língua 

Inglesa. Nessa aula os 15 alunos ouvintes e 4 alunos surdos estavam bem agitados, 

conversaram o tempo todo, sem prestar atenção e a intérprete muitas vezes tentou pedir 

atenção de todos os alunos, sem êxito. Todas as informações foram passadas em Libras. 

 No dia 24/04/2018 observei a turma do 9º ano na aula ministrada pelo professor W. 

acompanhado da intérprete A.S. Neste dia o professor fez uma explicação sobre o Plano 

Cartesiano, e uma consulta nos livros didáticos de Matemática permitiu esclarecimento de 

dúvidas pelos alunos surdos. Em todos os momentos, a intérprete se dispôs a ajudar os alunos 

surdos individualmente. Segundo relato dela mesma, a pesquisa do tema da aula e 

informações a respeito antecipadamente são indispensáveis nos momentos em que se vê 

confrontada com dúvidas e questões dos alunos que muitas vezes nem ela compreende.  Notei 

nesta aula que o professor-regente, tem certo grau de incerteza sobre o que de fato a intérprete 

está passando como informação aos alunos surdos; isso ficou evidente no momento que o 

professor perguntou para a aluna se ela entendia a interpretação de A.S., de fato.    

Lacerda (2009) apresenta a importância de se realizarem pesquisas direcionadas para a 

questão da inclusão de alunos surdos com inserção de intérpretes de Língua Brasileira de 

Sinais em sala de aula. Em seu artigo avalia esse processo, sua implementação e os efeitos nas 

séries iniciais de escolarização. Em todos esses trabalhos podemos observar que o 

desempenho do TILSP depende dos sentidos subjetivos, contextos diversos e situações que 

não se limitam apenas à proficiência linguística, mas fazem parte de um conjunto complexo 

de aspectos interativos, simbólicos e emocionais que singularizam a relação estabelecida 

nessa atuação profissional.  

4.2. Transcrição do conteúdo das entrevistas 

 4.2.1.Tradutor-Intérprete 1 

  V.S., sexo feminino, 32 anos, não se graduou em nível superior, mas realizou curso de 

formação básica (2009) em Libras na UNICEP (Centro Universitário Central Paulista), com 

duração 6 meses. Atua como TILSP desde 2007 no contexto religioso e há 5 meses trabalha 

em uma instituição de ensino pública (40h/semanais). A escola onde trabalha não solicitou 

conhecimentos pedagógicos para atuar como TILSP, mas V.S. relatou que não teve 
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dificuldades com o ensino já que a maioria dos surdos é oralizada e entende bem a Língua 

Portuguesa. 

 A instituição possui 20 alunos surdos nos anos iniciais, ensino fundamental I e II. No 

entanto, V.S. acompanha três alunos surdos em salas  7°ano e 9° anos. V.S. apontou que têm 

boa relação com os alunos ouvintes, e considera que eles são generosos com os colegas 

surdos, e diante de contratempos se dispõe a mediar e apaziguar situações. Pessoalmente, 

relaciona-se muito bem também com os professores, no entanto enfrenta muitas dificuldades 

com relação aos conteúdos ministrados. Os professores aparentemente, tem dificuldades em 

adaptar os materiais, o que dificulta muito o processo de assimilação pela intérprete e 

aprendizagem do aluno surdo.  

V.S. “Temos que ter muita paciência e viver o compartilhar, pois demora em o 

professor aceitar o intérprete em sala de aula. Mas sempre me trataram bem e com respeito”.  

Com os outros TILSP, V.S. considera que estabelece relações de muito respeito, 

companheirismo; sanar dúvidas sobre sinais, do conteúdo da matéria que não foi 

compreendido estão entre as práticas mais comuns após o expediente. 

Como prevíamos, poucos professores disponibilizam o conteúdo da aula para a 

intérprete estudar antes. Nesse caso, ela relatou que pede ajuda para os professores com os 

conceitos que não compreende. Em geral sua função é interpretar conteúdos de Língua 

Portuguesa para Libras, e vice-versa. No entanto, como a sala é grande e o professor dá 

atenção para todos os alunos, a própria intérprete diz esclarecer dúvidas dos alunos surdos. 

Além disso, todas as atividades que acontecem em sala, como exibição de vídeo, filmes, 

slides, música, histórias, contos, conversas são transmitidas aos surdos pela intérprete. 

Com relação a coordenação da escola, V.S. aponta que têm apoio para quaisquer 

dificuldades, pois sempre que precisou eles se mostraram abertos ao diálogo além de 

fornecerem com frequência cursos de formação continuada.   

V.S. relatou que seu maior desafio na atuação como intérprete educacional é o 

vocabulário específico das áreas de ensino. Para resolver esse entrave, busca estudar sempre. 

Sabemos que jovens surdos usam gírias entre seus pares, no contexto informal a intérprete 

relatou que sempre aprende algo novo com os próprios alunos. 

 Durante todo seu depoimento a intérprete mostrou ser responsável e compromissada e 

destacou que ser intérprete é uma realização pessoal. No início de sua carreira como 
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intérprete, V.S. tinha muitas dúvidas sobre os sinais e ficava frustrada quando não conseguia 

atuar de maneira eficiente. A melhora na comunicação veio com o tempo, através de treino, 

convenção de sinais com os alunos e apoio da coordenação.   

Em alguns momentos, desafios na escola, como por exemplo, professores que não 

entendem Libras e não enxergam sua importância; que se esquecem que o aluno surdo tem 

uma Língua visual e colocam filmes sem legenda; somados aos desafios da sua vida pessoal 

(filhos, marido, doenças) fizeram V.S. quase desistir da profissão. Embora não tenha precisado 

de medicamentos vencer esse desafio foi resultado de muita persistência. 

V.S. “A minha maior conquista é saber que tenho uma profissão que posso auxiliar 

alguém a realizar um sonho, por exemplo, de se formar no futuro como qualquer pessoa 

ouvinte. Minha alegria em sala de aula é ver o aluno surdo participando da aula, 

respondendo corretamente às perguntas do professor. Hoje em sala de aula penso que o 

intérprete poderia trabalhar com apoio de outro intérprete trabalho em turnos fazendo a 

troca a cada 20 minutos. Ajudaria muito a troca de profissional, pois cansa muito. Além 

disso, temos alunos surdos que têm alguma ou outra dificuldade, então acho que essa 

proposta ajudaria.” 

4.2.2 Tradutor-Intérprete 2   

A.S., sexo feminino, 34 anos, tem graduação incompleta em Pedagogia e realizou 

cursos de capacitação profissional em Tradução e Interpretação em Libras, entre eles um 

curso com duração de 1 ano. Trabalha como TILSP desde 2014 na Unicep, atuando 

especificamente no curso de Psicologia e na instituição de ensino pública há dois anos. 

Na escola, tal como a outra intérprete entrevistada, A.S. trabalha 40 horas/semanais e 

atua como TILS em todas as turmas com alunos surdos do 7º ao 9º ano escolares. Embora as 

aulas sejam apenas no período da manhã A.S. trabalha em tempo integral, sendo que 

juntamente à outra intérprete utiliza o período da tarde para estudar, se preparando para o 

conteúdo da aula do dia seguinte.  

A.S. é bem próxima dos alunos surdos. Interage, conversa, partilha momentos e a 

reciprocidade nessa relação é bem evidente.  Com os professores diz que a relação poderia ser 

melhor caso eles entendessem o verdadeiro papel do intérprete em sala de aula. Muitos 

professores sugerem indiretamente que os intérpretes atrapalham e que os alunos surdos 

deveriam ser oralizados, o que gera uma sensação muito desconfortável para a categoria 
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profissional que entende um pouco mais da condição linguística do surdo e dos direitos que 

eles têm. 

Compartilhar dúvidas, elaborar estratégias de como ajudar os alunos surdos a ter mais 

conhecimentos de mundo em Libras, adaptar materiais como por legendas em filmes, estão 

entre as atividades que A.S. mais executa durante seu dia de trabalho na escola juntamente à 

outra intérprete.  

Em geral, o professor não consegue atender a todos os alunos e em especial os alunos 

surdos por desconhecimento da Libras, muitas vezes esquece de repassar o conteúdo da aula, 

então se faz necessário que a intérprete traduza, mas também explique todo o conteúdo para o 

aluno surdo quantas vezes for necessário. Quando tem dúvida de algo recorre ao professor e 

pede as explicações. A.S. declara que a escola é muito aberta ao diálogo e se sente livre para 

expor suas opiniões e compartilhar dúvidas. Seu maior desafio é fazer o aluno focar na aula e 

durante sua interpretação, considerando que eles são adolescentes e assim como os alunos 

ouvintes gostam de falar sobre outras coisas, brincar e rir com e dos amigos.  

A.S.: “Sempre estou chamando atenção deles mostrando a responsabilidade que eles 

têm com os estudos para o futuro”. 

A comunicação com os alunos surdos no início da profissão foi um desafio para A.S., 

que aprendeu muito sinais usuais com os próprios alunos fazendo com que a comunicação 

fosse mais efetiva. A.S. sem considera meticulosa em suas interpretações, já que sempre 

pergunta aos alunos se eles compreendem suas interpretações e se, tem dúvidas como juntos 

podem encontrar caminhos para respondê-las.  

A.S.: “Pressões diárias da escola  e da vida pessoal interferem na concentração para 

traduzir e interpretar sim”.  

A.S. nos contou ainda como sua experiência com a terapia e atividades de meditação a 

ajudaram se conectar com o que tem melhor dentro de si e assim se concentrar mais na 

profissão. Todos os dias as intérpretes vivenciam novos fatos, novas emoções e são 

surpreendidas com os alunos surdos.  

A.S.: “ Um dia interpretei um filme sem legenda para um aluno que ao ser 

questionado pelo professor sobre o filme, para minha surpresa sabia tudo. Eu até chorei. Isso 

é uma mostra de que estou conquistando meu espaço como profissional, porque amo o que 

faço. A interpretação me realiza como pessoa, como ser humano, como profissional. 
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Obviamente algumas mudanças nos ajudariam muito. Por exemplo, a troca de profissional a 

cada 20 minutos, considerando que os alunos têm muitas dificuldades e que depende de nós 

que estamos mais próximas auxiliá-los nesse aprendizado...o esforço nosso e deles é muito 

grande.” 

5 DISCUSSÃO  

O caráter complexo do tema Subjetividade do Intérprete e o Ato Interpretativo na 

Educação foi compreendido por meio de bases teóricas que sustentaram o desenvolvimento e 

desenho do projeto, mas principalmente por meio de observação da prática da atuação do 

profissional intérprete de Libras no contexto educacional. Tanto a abordagem teórica quanto a 

abordagem prática nos incitaram a uma postura mais reflexiva e crítica sobre a produção de 

subjetividade nos indivíduos de acordo com as experiências vividas.  

A Teoria da Subjetividade na perspectiva histórico-cultural proposta por González 

Rey como um modelo teórico, epistemológico e metodológico para a compreensão da psique 

humana contribuiu para dar compreensão à subjetividade do intérprete em sua dimensão 

individual, social e cultural que produzem sentidos subjetivos e interferem em sua ferramenta 

de trabalho: o discurso. Sua produção no campo da psicologia está baseada no materialismo 

histórico-dialético de Marx e Engels e rompe com uma visão reducionista e mecanicista da 

formação humana, já que enfatiza o aspecto complexo de formação subjetividade humana 

vinculada à interação dinâmica com o meio social  (BEZERRA, 2012). 

Embora as duas voluntárias da pesquisa desenvolvam a mesma atividade e partilhem o 

mesmo espaço educacional a constituição subjetiva de cada uma é diferente. Pensamentos, 

percepções, ações, sentimentos, linguagem, emoção, experiências no contexto afetivo, 

escolar, financeiro, constroem a subjetividade individual sabidamente distinta entre os 

indivíduos de qualquer núcleo social. Além disso, o pensamento e, por conseguinte a 

linguagem se expressam a partir do estado emocional individual (GONZÁLEZ REY; 

BIZERRIL, 2015). 

Desta forma, consideramos o ato interpretativo, abordando o aspecto dinâmico e 

complexo da subjetividade, já que a prática do tradutor intérprete em muito se relaciona com 

subjetivação das experiências do meio em que está inserido. Cada vivência tem um 

significado emocional, caracterizando a singularidade individual que se mostra no 

comportamento.  
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Em estudos de campo, tal como o que foi realizado, a subjetividade é um aspecto 

difícil de ser estudado considerando que o pesquisador também é constituído de dimensões 

subjetivas que interferem na análise dos resultados. Entretanto, utilizamos a perspectiva 

epistemológica qualitativa que privilegia o contato direto entre o pesquisado e pesquisador e 

através da entrevista e não apenas da observação carregada de interpretações subjetivas, 

estabelecemos uma comunicação que privilegiasse a informação fornecida pelas próprias 

intérpretes (BEZERRA, 2012).  

A escola como espaço social contribui para o desenvolvimento e transformação dos 

indivíduos, uma vez que os integrantes compartilham suas experiências, visões de mundo, 

interferem no comportamento do outro e recebem essa interferência produzindo 

continuamente  novos sentidos subjetivos. As dimensões subjetivas nas intérpretes foram 

observadas por meio de diferenças no comportamento, no discurso, na interpretação dos fatos 

e diante da presença da pesquisadora.   

Na análise das observações e da entrevista consideramos principalmente os aspectos 

subjetivo histórico-cultural envolvidos no discurso das intérpretes, sem, no entanto, avaliar o 

tipo de escolha lexical de cada uma. Erros e acertos em Libras não correspondem 

essencialmente à subjetividade, mas à experiência e formação de cada uma. Acreditamos que 

outros fatores além dos subjetivos, mas fatores cognitivos, percepção, tempo e frequência 

interfiram na compreensão de sinais isoladamente. Desta forma a desenvoltura em si, erros e 

acertos, não foi um parâmetro para avaliar subjetividade no ato interpretativo. 

Notou-se que as intérpretes conhecem os sinais em Libras da mesma forma, no 

entanto, no discurso eles são expressos de maneira diferente, uma vez que o conhecimento de 

mundo e repertório individual são diferentes e é notório que o ato interpretativo não depende 

de quem estuda mais, quem tem mais tempo de formação ou o nível (superior ou capacitação), 

mas das vivências pessoais individuais. Nessa perspectiva, o processo interacional e a 

dimensão discursiva assumem um papel de destaque na análise da subjetividade do intérprete. 

A mensagem é construída além do valor referencial dos signos, mas depende do 

interlocutor que a transmite. Por meio da comunicação os indivíduos integram-se e 

constituem-se como sujeitos o que contribui para a formação de suas singularidades. O 

homem se nutre da comunicação para significar e compreender objetos e acontecimentos, 

desenvolvendo assim sua subjetividade.  
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No caso do intérprete, sua atuação profissional, constitui-se na mediação de discursos 

produzidos por indivíduos singularmente distintos em determinados lugares sócio históricos 

específicos em que as modalidades linguísticas são diferentes. Nascimento (2015), aponta que 

os elementos extralinguísticos,  aqueles não que fazem parte do sistema abstrato da Língua, 

como as ideologias, subjetividades e as culturas, e os elementos linguísticos são determinantes 

na construção de sentido e compreensão pelo interlocutor. 

Enquanto os elementos linguísticos, estritamente relacionados às palavras, compõe a 

transmutação lexical considerando apenas seus significados, os elementos extralinguísticos 

constroem o sentido da mensagem no discurso  por estarem “associados aos conhecimentos 

subjetivos e contexto social não são passíveis de descrição” (NASCIMENTO, 2015).  

Desta forma, podemos verificar que o discurso, principal elemento do ato 

interpretativo é carregado de subjetividade. As interpretações que observamos nesse estudo 

evidenciaram essa característica do discurso, uma vez que diante do mesmo assunto 

ministrado em aula, as intérpretes mostraram uma mensagem com mesmo significado ao 

final, mas elaboradas inicialmente de forma distinta. 

Um sentido subjetivo segundo González Rey (2015) se estabelece independentemente 

do processo simbólico gerador. Nesse processo, os sentidos subjetivos afastam-se tanto de um 

processo desencadeador que se tornam irreconhecíveis tanto por quem os produziu quanto por 

seus pares (GONZÁLEZ REY; JOSÉ BIZERRIL, 2015). Isto significa que o fato em si não 

constitui ninguém, mas a assimilação e a interpretação do mundo é que influenciam na 

subjetividade e organizam os espaços simbólicos pessoais. 

A interpretação das vivências e as emoções associadas são componentes distintos, 

flexíveis e dinâmicos, resultado de um encadeamento de processos fisiológicos e integrativos 

que não tem causa única definida. Portanto, uma experiência está associada à uma gama de 

emoções muito subjetivas que oferecem nuances diferentes à sua interpretação. 

As situações de conflito e de tensão, observadas nesse estudo de campo, impulsionam 

a reflexão da expressão da subjetividade em sua dimensão individual e social. A subjetividade 

social é resultado da integração dos fatos, histórias, processos que fazem parte de uma 

determinada sociedade e caracteriza o grupo (BEZERRA, 2012). Assim a expressão da 

subjetividade das intérpretes foi tanto uma amostra do seu discurso, como uma mostra da 

escola, sociedade a qual pertencem. As subjetividades individuais quando somadas não irão 
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caracterizar uma sociedade, e, portanto, a escola como núcleo social, não é a soma de todos os 

indivíduos que a compõe, mas a soma de tudo que esses indivíduos fazem quando estão lá. 

Assim caracterizada podemos inferir que a subjetividade possui uma dimensão 

individual, mas também social que mutuamente compõem o repertório de mundo de cada 

intérprete. Em consonância com Vieira-Machado e Santos (2017), tais profissionais vão 

construindo um saber que lhes possibilita estabelecer verdades e, assim, estabelecer um poder. 

Ao observar as ações singulares de cada intérprete podemos verificar a expressão de 

sua subjetividade ora reflexo de suas concepções individuais ora reflexo da vida em 

sociedades heterogêneas como escola e família. As profissionais apresentadas identificam-se 

subjetivamente de maneira distinta, o que reflete em interpretações distintas dos fatos que 

ocorrem na escola, da forma tratamento dos professores, e embora cada uma tenha a mesma 

opinião geral do mesmo fato, há nuances perceptíveis nas falas que mostram sua compreensão 

diferente do mesmo fato.  

Tanto nas observações como na entrevista as intérpretes mostraram ter dificuldades 

muito mais com os professores, que não adaptam ou fornecem previamente o material, do que 

com os alunos surdos e os sinais específicos em Libras. Isso fica bem evidente, no sentido de 

que quando melhoraram essas relações, à medida que estavam há mais tempo na escola, e se 

ajustaram às metodologias de ensino usadas pelos professores, elas relataram se sentir mais 

confiantes para desenvolver e fazer os sinais. 

Preservar a proximidade com os alunos surdos e interagir de maneira amigável com 

eles, em ambas as análises mostrou ser uma forma extremamente eficiente de melhorar o ato 

interpretativo. Quando conseguem se abrir e entender o aluno, a Libras é mais desenvolta, as 

intérpretes se sentem mais à vontade em explicar um conteúdo, em detrimento do momento 

que são obrigadas a prestar atenção na sala como um todo e chamar atenção dos alunos 

surdos.  

Diariamente, as intérpretes lidam com emoções negativas e positivas, e o preparo 

psicológico provê recursos para que a interpretação não seja afetada pelas incertezas que 

acometem o trabalho na escola, por exemplo, indisciplina dos alunos, mal comportamento, 

brigas e conflitos entre e com os professores.  

Ambas as profissionais sugerem que as trocas entre intérpretes a cada 20 minutos 

ajudaria muito a atuação, considerando que é uma atividade mental extenuante executada em 
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média durante 1 hora e 30 minutos. Rompidos os limites que cerceiam a atenção e foco, a 

interpretação passa a ser automática e muitas vezes tem que ser repetida, o que gera mais 

desgaste físico e mental.  

As intérpretes treinam entre si, anotam as atividades, orientam os professores com 

relação aos sinais mais usuais e preparam se previamente para auxiliar os alunos 

individualmente na construção de raciocínio lógico. Essa atividade as encoraja a aprender 

mais sinais em Libras, portanto uma interação que as aproxima como pessoas e aprimora sua 

atividade profissional.  

O objetivo deste trabalho foi provocar reflexões acerca da expressão da subjetividade 

do profissional tradutor-intérprete e contribuiu para compreender o intérprete em sua 

constituição complexa e não apenas como mediador de Libras. Enxergamos que as relações 

de convivência dentro e fora do trabalho afetam o ser humano e, portanto, sua forma de 

desenvolver a atividade profissional (MORI; REY, 2012). Destacamos a importância de 

cursos que não só privilegiam o aprendizado em Libras, como também criem uma estrutura 

dentro do espaço social de trabalho que amplie as potencialidades do profissional. Começando 

por sua inclusão.  

Sob essa perspectiva a inclusão não é manter os indivíduos em um mesmo espaço. É 

preciso questionar as especificidades individuais e encontrar formas de aceitar e respeitar o 

outro apesar das suas diferenças (LEITE, 2005). Observamos, que o ensino precisa ser 

adaptado aos alunos surdos no sentido de manter a qualidade perante as diretrizes 

curriculares.  

 Relações sociais baseadas na busca pelo poder, norteiam mecanismos de estado que 

visam controlar o poder por meio da normalização, docilização e domesticação da população 

(FOUCAULT apud FERREIRINHA; RAITZ, 2010). A criação de parâmetros que definem o 

que é normal, através da quantificação e apontamentos, propicia uma forma de excluir o 

diferente. Apagar o diferente, seja ele surdo, cego, negro ou pessoa com poucos recursos 

justifica-se na tentativa de melhorar a população e garantir a igualdade normativa (LOPES; 

RECH, 2013). Infelizmente, proposta da educação inclusiva de surdos segue nessa direção à 

medida que não reconhece as especificidades que um aluno surdo demanda. Além das leis e 

diretrizes necessárias para a instauração do processo de uma escola inclusiva se faz necessário 

rever mudanças e prover adaptações no currículo que irá avaliar um indivíduo que possui uma 
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Língua espaço-gesto-visual como também promover atuação em colaboração com os 

intérpretes, professores alunos surdos que representam o espaço de ensino inclusivo.  

Enxergamos que as relações de convivência afetam o ser humano e, portanto, 

influenciam no desenvolvimento de sua atividade profissional. É preciso despertar a 

sociedade no reconhecimento e noção de que existem outras Línguas, culturas, formas de 

pensar e comunidades e nesse mar de diversidade, está inserida a comunidade surda 

(LACERDA, 2006). Seja por desconhecimento, falta de senso de colaboração ou mesmo 

necessidade de estabelecer poder em sala, muitos professores não entendem a influência e 

importância da Libras na trajetória pessoal de um indivíduo surdo. Com isso, relacionam-se 

pouco e mal com os intérpretes. Ribeiro e Silva (2017) evidenciam os resultados da qualidade 

de ensino quando o professor e o intérprete se unem buscando estratégias para ajudar o aluno 

surdo na compreensão do conteúdo: sabidamente a qualidade do ensino é maior. Infelizmente, 

a maioria dos professores é indiferente aos intérpretes e não incentivam os alunos surdos 

(TUXI, 2009). 

A subjetividade individual também se configura a partir do medo, da inferioridade e 

da insegurança, de discursos socialmente produzidos. Assim, o professor que desconfia da 

interpretação, que trata o intérprete com descaso e apatia; a escola que não dá suporte aos 

intérpretes, as demandas intelectuais e pessoais do intérprete diante da responsabilidade do 

ensino do surdo geram inseguranças que interferem em sua subjetividade.  

Observamos que as intérpretes que colaboraram nesta pesquisa encontraram na 

persistência a palavra que norteia sua atuação. Além de serem remuneradas financeiramente 

pelas suas atividades, elas se realizam como pessoas ao ver o aluno surdo aprender. O 

desenvolvimento intelectual e pessoal do aluno surdo é reforço-positivo que impulsiona seu 

trabalho. 

Muitos integrantes da família, a própria escola, os professores têm dificuldades para 

entender a condição do filho e aluno surdo, o que acaba restringindo o conhecimento de 

mundo desse indivíduo. Um olhar que mostre que as potencialidades individuais apesar das 

diferenças podem mudar trajetórias. Que diante dos conflitos inerentes à profissão, o 

intérprete tenha esperança de sinalizar não apenas os fundamentos teóricos disciplinares, mas 

um caminho de possibilidades.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Diante do exposto, percebemos que a ressignificação da atividade do intérprete é um 

processo que leva tempo e, necessariamente, requer a capacidade individual de se adaptar, 

aprender com os erros e só assim encontrar sentido em si mesmo. 

 Destacamos relatos de profissionais em atuação que nos mostraram a responsabilidade 

de instruir o outro através da Libras e o quão significante isso pode ser do ponto de vista 

subjetivo. As relações de transferência articuladas entre intérprete, aluno e professor nos 

ajudaram a entender como o meio social influencia a subjetividade do intérprete e assim sua 

formação e atuação profissional. 

Observar a subjetividade na interpretação foi um grande desafio, mas uma forma 

diferente de abordar a inserção do profissional no contexto educacional. Como poderíamos 

falar em inclusão, adaptação, atuação do intérprete sem observar quem é esse profissional?  O 

perfil do tradutor, e não apenas sua formação profissional, mas quem ele é, influência em seu 

discurso, e a partir dessa premissa, conseguimos compreender que o contexto que modifica a 

subjetividade de todos indivíduos, modifica o ato interpretativo. 

Os modelos de inclusão, tem deixado muito a desejar diante do seu real objetivo. A 

cobrança por desempenho, as pressões internas e externas em meio à falta de acessibilidade e 

aceitação da Libras, afetam não apenas os alunos surdos, mas o profissional-intérprete que 

está em sala de aula. Nesse sentido, destacamos a importância de uma formação sólida e 

preparo psíquico e social para o trabalho do intérprete. Sabendo que o discurso, sua principal 

ferramenta de trabalho, precisa estar alinhado com seus propósitos, aprimorar a atividade 

profissional envolve melhorar os fatores que afetam a subjetividade humana e não apenas 

criar diretrizes de como o fazer o trabalho. Seres humanos são afetados pelos tipos de relação, 

pelo acolhimento, pela remuneração, pelo incentivo, pela inclusão e sensação de 

pertencimento. Promovê-los, entretanto, é o maior desafio de qualquer instituição.  

Ao longo do desenvolvimento desse trabalho não encontramos solução para o 

problema da inclusão do intérprete, tão pouco para lidar com os dilemas que afetam a 

subjetividade humana. No entanto, as observações de campo, e a realidade da interpretação 

nas escolas nos mostraram a capacidade humana de transformar as dificuldades em superação. 

Intérpretes são seres humanos, pessoas com vários problemas, que enfrentam desafios que 
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perpassam a dificuldade em Libras, mas mostraram ter compromisso com o outro 

independentemente da sua condição.  

Discutir sobre a subjetividade nos faz refletir sobre nossos propósitos de vida, se 

alinhar com eles, e então se adaptar, aprender, ensinar se reinventar e assim acolher o outro. 
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APÊNDICES 

A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Intérpretes) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

         Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada Subjetividade do 

Intérprete e o Ato Interpretativo na Educação. 

         Com o objetivo de analisar a influência da subjetividade no ato interpretativo, como 

parte do trabalho de monografia de conclusão do curso de Bacharelado em Tradução e 

Interpretação em língua Brasileira de Sinais (Libras), pela Universidade Federal de São Carlos 

- SP, eu Solange Nunes dos Santos, venho solicitar sua participação na pesquisa intitulada 

Subjetividade do Intérprete e o Ato Interpretativo na Educação. A pesquisa pretende analisar e 

avaliar as práticas da atuação do intérprete, por meio do olhar a si próprio, levando em 

consideração os aspectos da subjetividade e observar a interferência da subjetividade nas 

escolhas linguísticas feitas pelo intérprete no ensino fundamental II (6º ao 9º ano), e, não 

oferece riscos a integridade física, psíquica e moral dos participantes. Os responsáveis pela 

execução desse projeto serão a aluna de graduação Solange Nunes dos Santos e sua professora 

orientadora Regiane Pinheiro Agrella. 

No tema “Um olhar subjetivo do intérprete de Libras sobre o ato interpretativo” será 

abordado o ato interpretativo, a prática do profissional intérprete de Libras e sua 

subjetividade. Com a implantação da política de inclusão (Brasil, 2005), alunos surdos têm 

sido inseridos em classes de ouvintes desde o ensino fundamental até o ensino superior e os 

intérpretes passaram a acompanhar todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento 

intelectual do estudante surdo. O intérprete educacional (IE) tem um papel fundamental nesse 

processo, principalmente nas fases iniciais de formação, onde o indivíduo consolida e forma 

preceitos para a vida toda. Assim, recai sobre o IE uma responsabilidade social muito grande, 

que requer não apenas experiências práticas profissionais, mas flexibilidade para lidar com 

entraves e dilemas reais na sala de aula, por exemplo, quando o intérprete percebe que o aluno 

não compreendeu o que foi transmitido: deve continuar a interpretação ou se concentrar no 

ponto de dificuldade do aluno? O que fazer ao se deparar com um aluno rebelde ou desatento? 

Será que as pressões que o intérprete enfrenta diariamente influenciam o ato interpretativo? 

Como poderíamos interpelar esses dois conceitos: subjetividade e interpretação? Como 

atenuar as pressões que os intérpretes enfrentam de não só traduzir, mas também contribuir 

para o conhecimento de um indivíduo em formação? Esses e outros questionamentos podem 
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ser melhores discutidos a partir do conceito de subjetividade que será abordado nesse estudo 

por meio de uma pesquisa de campo, através de entrevistas e observações da realidade da sala 

de aula inclusiva/bilíngue hoje no Brasil com o objetivo de aprimorar sua prática profissional 

pois atentar para sua subjetividade pode ressignificar a atuação desse profissional, 

aprimorando suas práticas principalmente por melhorar sua saúde mental e a maneira como 

lida no ambiente de trabalho. Para tanto, os intérpretes educacionais serão observados em sua 

atuação em sala de aula durante algumas aulas na “Escola Municipal de Educação Básica 

Dalila Galli” - São Carlos – SP, segundo a disponibilidade do colaborador, e serão feitos 

diários de campo com as observações pertinentes para análise posterior. 

Os requisitos observados serão: a relação do intérprete com o professor-regente; as 

escolhas linguísticas durante sua atuação sem mensurar erros ou acertos; a relação do 

intérprete com o aluno surdo e com a sala ouvinte. Nesse sentido, sua participação consistirá 

em conceder uma entrevista e aceitar ser observado durante sua atuação profissional como 

intérprete. As entrevistas, elaboradas por meio de questionários baseados em estudos 

anteriores com temática semelhante serão feitas pessoalmente em horários previamente 

acordados entre o pesquisador e o entrevistado, diferentes do momento das observações em 

sala de aula e serão gravadas em áudio e vídeo pelo (celular) para análise posterior. Essa 

pesquisa não exige/requer nenhum tipo de despesa financeira por parte dos participantes da 

pesquisa. Embora não apresente riscos à sua integridade física, algum desconforto ou situação 

de constrangimento que surja ao longo da observação durante a aula ou mesmo na entrevista, 

será evitado por meio da interrupção das mesmas. Além disso, é possível que você opte por 

não responder ou interromper a entrevista quando achar necessário. 

A pesquisa e modo de observação não oferece risco à integridade física e psíquica de 

nenhum dos participantes e, na tentativa de minimizar qualquer embargo decorrente da minha 

presença em sala, serão feitas observações prévias do espaço físico, conversa com a 

professora e o (a) intérprete e os alunos e tentativa de consenso entre todos. 

Todas as informações obtidas serão utilizadas apenas para a finalidade científica, 

sendo garantido o sigilo e o anonimato das informações. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte 

do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é 

do pesquisador responsável. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o 

endereço do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 



 
43 

 

participação, agora ou a qualquer momento. Vale salientar a possibilidade de desistência de 

sua participação a qualquer momento sem que seja penalizado (a) ou tenha prejuízos de 

alguma forma. Em caso de dúvida entre em contato. Agradecemos desde já sua colaboração! 

         Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da minha participação e concordo 

participar. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) sobre a pesquisa, seus 

procedimentos, assim como os riscos e benefícios. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. O pesquisador 

também me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da UFSCar que funciona na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da 

Universidade Federal de São Carlos, localizada na  Rodovia Washington Luiz, Km. 235 - 

Caixa Postal 676 - CEP 13.565-905 - São Carlos - SP – Brasil. Fone (16) 3351-8110, 

endereço eletrônico:  cephumanos@power.ufscar.br  e que a comissão de TCC TILSP 

UFSCar de e-mail: tcc.tilsp.ufscar@outlook.com, localizada na Universidade Federal de São 

Carlos - Campus São Carlos- Rodovia Washington Luís, km 235 - SP-310, São Carlos - São 

Paulo - Brasil  CEP 13565-905 - Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de 

Psicologia. Serviço de Tradução e Interpretação de Língua de Sinais (Libras) / Língua 

Portuguesa Telefone: (16) 3306-6893 está ciente de todos os procedimentos. 

Em observância ao uso da imagem: 

Eu,___________________________________________________, portador da cédula 

de identidade nº _________________, inscrito no CPF sob nº ________________, 

AUTORIZO o uso de minha imagem em vídeo e gravações de áudio, sem finalidade 

comercial, para serem utilizadas no presente projeto. 

  A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem 

acima mencionada em no âmbito educacional: tanto na instituição de ensino superior com a 

finalidade de análise pela orientadora e sua aluna, quanto na instituição onde será realizada a 

pesquisa, se solicitado. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso 

acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha 

imagem ou a qualquer outra. 
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B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Professores) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

         Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada Subjetividade do 

Intérprete e o Ato Interpretativo na Educação. 

         Com o objetivo de analisar a influência da subjetividade no ato interpretativo, como 

parte do trabalho de monografia de conclusão do curso de Bacharelado em Tradução e 

Interpretação em língua Brasileira de Sinais (Libras), pela Universidade Federal de São Carlos 

- SP, eu Solange Nunes dos Santos, venho solicitar sua participação na pesquisa intitulada 

Subjetividade do Intérprete e o Ato Interpretativo na Educação. A pesquisa pretende analisar e 

avaliar as práticas da atuação do intérprete, por meio do olhar a si próprio, levando em 

consideração os aspectos da subjetividade e observar a interferência da subjetividade nas 

escolhas linguísticas feitas pelo intérprete no ensino fundamental II (6º ao 9º ano), e, não 

oferece riscos a integridade física, psíquica e moral dos participantes. Os responsáveis pela 

execução desse projeto serão a aluna de graduação Solange Nunes dos Santos e sua professora 

orientadora Regiane Pinheiro Agrella. 

No tema “Um olhar subjetivo do intérprete de Libras sobre o ato interpretativo” será 

abordado o ato interpretativo, a prática do profissional intérprete de Libras e sua 

subjetividade. Com a implantação da política de inclusão (Brasil, 2005), alunos surdos têm 

sido inseridos em classes de ouvintes desde o ensino fundamental até o ensino superior e os 

intérpretes passaram a acompanhar todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento 

intelectual do estudante surdo. O intérprete educacional (IE) tem um papel fundamental nesse 

processo, principalmente nas fases iniciais de formação, onde o indivíduo consolida e forma 

preceitos para a vida toda. Assim, recai sobre o IE uma responsabilidade social muito grande, 

que requer não apenas experiências práticas profissionais, mas flexibilidade para lidar com 

entraves e dilemas reais na sala de aula, por exemplo, quando o intérprete percebe que o aluno 

não compreendeu o que foi transmitido: deve continuar a interpretação ou se concentrar no 

ponto de dificuldade do aluno? O que fazer ao se deparar com um aluno rebelde ou desatento? 

Será que as pressões que o intérprete enfrenta diariamente influenciam o ato interpretativo? 

Como poderíamos interpelar esses dois conceitos: subjetividade e interpretação? Como 

atenuar as pressões que os intérpretes enfrentam de não só traduzir, mas também contribuir 

para o conhecimento de um indivíduo em formação? Esses e outros questionamentos podem 

ser melhores discutidos a partir do conceito de subjetividade que será abordado nesse estudo 
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por meio de uma pesquisa de campo, através de entrevistas e observações da realidade da sala 

de aula inclusiva/bilíngue hoje no Brasil com o objetivo de aprimorar sua prática profissional 

pois atentar para sua subjetividade pode ressignificar a atuação desse profissional, 

aprimorando suas práticas principalmente por melhorar sua saúde mental e a maneira como 

lida no ambiente de trabalho. 

Para tanto, os intérpretes educacionais serão observados em sua atuação (por cerca de 

30-40 min) em sala de aula inclusiva/bilíngue na cidade de São Carlos – SP, segundo a 

disponibilidade do colaborador, e os vídeos serão gravados como recurso para observação e 

análise posterior. Os requisitos observados nos vídeos serão: a relação do intérprete com o 

professor-regente, as escolhas linguísticas durante sua atuação sem mensurar erros ou acertos, 

relação do intérprete com o aluno surdo e com a sala ouvinte. Nesse sentido, sua participação 

consistirá em conceder espaço para a observação de sua aula e a tradução-interpretação 

realizada pela profissional por meio de vídeo. Essa pesquisa não exige/requer nenhum tipo de 

despesa financeira por parte dos participantes da pesquisa. Embora não apresente riscos à sua 

integridade física, algum desconforto ou situação de constrangimento que surja ao longo da 

gravação durante sua aula será evitado por meio da interrupção da gravação. Além disso, é 

possível que você opte interromper a gravação quando achar necessário. 

A pesquisa e modo de observação não oferece risco à integridade física e psíquica de 

nenhum dos participantes e, na tentativa de minimizar qualquer embargo ou problemas de 

infraestrutura decorrentes na presença da aluna de graduação e da câmera em sala, serão feitas 

observações prévias do espaço físico, conversa com o (a) senhor (a)  professora e o (a) 

intérprete e os alunos, e, tentativa de consenso entre todos. 

Todas as informações obtidas serão utilizadas apenas para a finalidade científica, 

sendo garantido o sigilo e o anonimato das informações. Além disso asseguramos o sigilo de 

sua participação, mantendo sua privacidade. 

 Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte 

do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é 

do pesquisador responsável. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o 

endereço do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento. Vale salientar a possibilidade de desistência de 

sua participação a qualquer momento sem que seja penalizado (a) ou tenha prejuízos de 

alguma forma. Em caso de dúvida entre em contato. 
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         Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da minha participação e concordo 

participar. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) sobre a pesquisa, seus 

procedimentos, assim como os riscos e benefícios. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. O pesquisador 

também me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da UFSCar que funciona na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da 

Universidade Federal de São Carlos, localizada na  Rodovia Washington Luiz, Km. 235 - 

Caixa Postal 676 - CEP 13.565-905 - São Carlos - SP – Brasil. Fone (16) 3351-8110. 

Endereço eletrônico:  cephumanos@power.ufscar.br  e que a comissão de TCC TILSP 

UFSCar de e-mail: tcc.tilsp.ufscar@outlook.com, localizada na Universidade Federal de São 

Carlos - Campus São Carlos- Rodovia Washington Luís, km 235 - SP-310, São Carlos - São 

Paulo - Brasil  CEP 13565-905 - Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de 

Psicologia. Serviço de Tradução e Interpretação de Língua de Sinais (Libras) / Língua 

Portuguesa Telefone: (16) 3306-6893 está ciente de todos os procedimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
47 

 

C - Roteiro da Entrevista 

1-  Sexo: F (  ) M (  ) 

2-  Faixa etária 

·    18-24 anos (  ) 

·    25- 35 anos (  ) 

·    35-50 anos (  ) 

·    Acima de 50 anos (  ) 

3-  Graduação (ensino superior) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

4-  Cursando (  ) 

5-  Curso de formação ou em andamento 

Atuação profissional 

6-  Instituição de ensino 

Pública (  ) 

Privada (  ) 

7-  Você tem algum curso, formação específica em Libras? Onde realizou? Qual duração? 

8-  Há quanto tempo trabalha como TILS? 

9-  Quais são as exigências pedagógicas que a escola onde trabalha solicita para atuar 

como TILS? 

10- Qual é sua carga-horária de trabalho? 

Ambiente de trabalho 

11- Em quais aulas você atua como TILS? 

12- Quantos são os estudantes surdos na instituição de ensino que trabalham? 

13- Quantos TILS? 
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14-  Como considera sua relação com os alunos ouvintes? 

15- Como considera sua relação com os outros professores? 

16- Como considera sua relação com outros TILS? 

17- Você tem acesso aos conteúdos que serão ministrados antes das aulas? 

18- Quais são as atividades que você realiza em sala de aula? 

19- Você se sente pressionada pela sua instituição de ensino? Se sim, como lida com isso? 

Tradutor-interprete e a realidade da sala de aula inclusiva 

20- Quais são os maiores desafios na atuação como TILS? 

21- Quais são os impasses comunicativos produzidos em sala de aula? 

22- Como você reage quando o aluno não entende sua interpretação? 

23- Você acredita que pressões diárias interferem em sua atividade profissional? Poderia 

citar alguns exemplos? 

24- Você já sofreu de problemas psíquicos como estresse, ansiedade, dificuldade de 

concentração, apatia, depressão? Como lidou com isso? 

25- Quais as emoções que mais vivenciou/vivencia em sua carreira como TILS? 

26- Quais foram ou estão sendo suas conquistas nesta profissão? 

27- Você sugere propostas de melhoria para a atuação do TILS em sala de aula? 
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D- Ofício encaminhado à Secretaria de Educação 

Ofício dirigido a Secretária Municipal de Educação 

 

Sr(a). Secretário(a) Municipal de Educação, 

 A par de respeitosamente cumprimentá-lo (a), eu ____, portadora do RG: ____ e 

inscrita no CPF: __________, atualmente aluna da do curso de Bacharelado em Tradução e 

Interpretação em Língua Brasileira de Sinais na Universidade Federal de São Carlos, venho 

por meio deste, requerer a assinatura e desta forma ciência e autorização da Secretaria 

Municipal de Educação de São Carlos no desenvolvimento do projeto de pesquisa para 

Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado Subjetividade do Intérprete e o Ato 

Interpretativo na Educação na Escola Municipal de Educação Básica “Profª. Dalila Galli” 

localizada na Rua Rio Araguaia, s/n - Jardim Jockey Club, São Carlos - SP, 13565-90. 

 A realização desse projeto consiste em observar a atuação de intérpretes educacionais 

em salas de aulas bilíngues para surdos, e por meio de gravação de áudios e vídeos registrar 

momentos de interações entre o professor e o intérprete e entre o intérprete e o aluno.  

Pretendo realizar as atividades no primeiro semestre de 2018, sendo que de antemão 

elas já foram aprovadas pelo Comitê de Ética disponível na Plataforma Brasil.  

A(o) Exmo(a). Secretário(a) Municipal de Educação 
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E- Declaração e compromisso de responsabilidade intelectual 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR E RESPONSABILIDADE 

INTELECTUAL 

Pelo presente termo, eu Regiane Pinheiro Agrella, Profª. Ms. do curso de graduação 

em Bacharelado em Tradução e Interpretação pela Língua Brasileira de Sinais da 

Universidade Federal de São Carlos, orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso da aluna 

Solange Nunes dos Santos, participante efetiva do trabalho, declaro e comprometo-me com o 

disposto a seguir:  

1) Verificar em qualquer tempo, se a execução do projeto produz ou poderá produzir resultado 

potencialmente, no todo ou em parte de qualquer forma de registro de Propriedade Intelectual.  

2) Responsabilizar-me  sobre o projeto Subjetividade do Intérprete e o Ato Interpretativo na 

Educação, e sobre a titularidade do registro de propriedade Intelectual que pertencerá 

exclusivamente ao projeto.  

3) Declaro-me ciente e responsável pela obra produzida em concordância aos termos referidos 

na regulamentação do Trabalho de Conclusão de Curso propostos pela UFSCar. 

4) Declaro que conteúdo a ser produzido será um trabalho original e que seu conteúdo, em 

parte ou na íntegra, não se assemelha a qualquer outro trabalho, protegido ou em domínio 

público, não ofendendo direito de terceiros. 

5) Garanto sigilo relativo à propriedade intelectual dos resultados obtidos. 

 

 

São Carlos, 08 de outubro de 2017.  

 

 

 

 

Aluna de Graduação: Solange Nunes dos Santos 
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Professora Responsável: Regiane Agrella 
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ANEXOS 

A – Comprovante de submissão do projeto no Comitê de Ética (Plataforma Brasil) 

 

 

 

 



 
53 

 

 

 

B- Aceite do projeto no Comitê de Ética (Plataforma Brasil) 
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C - Aceite do projeto pela Secretaria da Educação de São Carlos 
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